
 

 

Dagsorden og referat 
 

Stiftsrådet   
Dato: 17. maj 2022 

Kl.: 17:00-20.30 

Sted: Landemodesalen 

Følgende deltog i mødet:  

Biskop Peter Fischer-Møller, domprovst Anne-Sophie Olander Christiansen, provst Jens Elkjær Petersen, sognepræst Mette 

Marbæk Johansen, sognepræst Freja Boe-Hansen og sognepræst Martin Leif Ishøy 

 

Fra provstierne: Eigil Jógvan Waagstein (Roskilde), Claus Carmel (Lejre), Kirsten Vej Petersen (Køge), Bodil Therkelsen 

(Kalundborg), Jan Eberholst (Holbæk), Henrik Danielsen (Odsherred), Poul Otto Nielsen (Ringsted-Sorø), Uffe Vincentz 

Schiøtt (Slagelse), Jan Østerskov (Tryggevælde), Poul Sandberg (Næstved) og Sonja Andersen (Stege-Vordingborg) og  

 

Afbud: Mogens Slot Nielsen (Greve-Solrød) og Rasmus Christoffersen, Grønt Stiftsudvalg 

 

Fra stiftsadministrationen deltog: Fuldmægtig Tine Dreier og afdelingsleder Mette Andersen  

 
1.  Velkomst v/formanden  

 

Formanden bød velkommen 

2.  Orienteringspunkt: 

Godkendt referat fra sidste møde  

 

• Bilag 1: Referatet fra stiftsrådsmødet den 24. februar 2022 

 

Ingen kommentarer. 

 

3.  Godkendelse af dagsorden  

 

Dagsordenen blev godkendt. 

4.  Tema: 

Grønt Stiftsudvalg 

 

 



 

 

Pga. sygdom havde formanden for Grønt Udvalg Rasmus Christoffersen fra Roskilde Kirkegårde meldt afbud og derfor holdt 

Martin Ishøj et oplæg. Martin Ishøj fortalte om arbejdet i udvalget, herunder arbejdet med et nyt kommissorium og 

indsatsområder indtil 2025. Udvalget skal i dialog med provstierne, for at få arbejdet prioriteret. 

 

Biskoppen supplerede med lidt om ”Folkekirkens grønne omstilling” – som kan ses som et landsdækkende 

koordineringsorgan. Hvad kan folkekirken bidrage med som en vigtig samfundsmæssig institution. Klima skal ikke ses 

isoleret, men skal ses om del af en større sammenhæng mellem miljøhensyn, bæredygtighed, FNs 17 verdensmål osv. 

 

Stiftsrådets drøftede herefter oplægget. 

 

 

5.  Beslutningspunkt: 

Budgetsamråd vedr. fællesfonden v/ Poul Otto Nielsen 

 

a) Stillingtagen til oplæg om bemærkninger til fællesfondens investeringspolitik 

 

Stiftsrådet besluttede – efter drøftelse – at man skal gå efter:  

 

• ensartet retningslinjer inden for investeringspolitik 

• ingen investering i puljer, for at sikre aktiv og ansvarligt medejerskab  

• samme etiske retningslinjer som gælder for investering af gravstedskapitaler 

 

Stiftet sender ovenstående til Kirkeministeriet den 17. maj 2022  

 

b) Orientering fra mødet i budgetsamrådet den 15. marts 2022 

 
Poul Otto Nielsen orienterede fra seneste møde under ovenstående punkt. 

 

• Bilag 2: Arbejdsgruppens oplæg  

• Bilag 3: Poul O Nielsens e-mail af 14. marts 2022 med dagsorden og bilag til møde i budgetsamrådet 15. 

marts 2022  

• Bilag 4: Poul O. Nielsens e-mail af 28. marts 2022 med referat og bilag fra møde i budgetsamrådet 15. 

marts 2022  

 

6.  Beslutningspunkt: 

Stiftsrådets drøftelse af og beslutning om fælles henvendelse fra stiftsrådene om ændring af Økonomiloven, jf. 

mail-korrespondance herom  

 



 

 

• Bilag 5: E-mail af 23. februar 2022 fra Bodil Therkelsen med e-mail af 21. februar fra Jens Andersen og 

Asger Geweckes notat om revision af økonomiloven  

• Bilag 6: E-mail af 1. marts 2022 fra Bodil Therkelsen til stiftsrådsformændene vedr. Asger Geweckes nota 

om revision af økonomiloven  

 

Stiftsrådet besluttede, efter drøftelse, at meddele, at man ikke tager stilling på det foreliggende grundlag og i stedet foreslår, 

at der bliver afholdt et fysisk møde inden at lovforslaget bliver sendt i høring.  

  

Bodil Therkelsen kontakter formanden for stiftsrådet på Fyn Michael Krarup.  

 

    7. Beslutningspunkt: 

Ansøgninger om støtte af bindende stiftsbidrag 

 

Der er på stiftsrådets budget for 2022 afsat 150.000 kr. til øvrige projekter. 

 

• Bilag 7: Notat over bevilget støtte  

 

a) Ansøgning om støtte på 5.000 – 9.000 kr. til at trykke en bog om bevaringsværdige gravstedsstrukturer 

 

Formand, næstformand og biskop indstiller, at der gives afslag på ansøgningen, da stiftsrådet normalt ikke 

støtter bogudgivelse og denne ikke er relateret til det vi arbejder med i Roskilde Stift 

 

• Bilag 8: E-mail af 5. april 2022 fra Mette Fauerskov, næstformand i Foreningen for Kirkegårdskultur, 

med ansøgningen  

 

Stiftsrådet besluttede at give afslag på ansøgningen, da man ikke støtter bogudgivelser. 

 

b) Ansøgning fra Global Kristendom om 75.000 kr. til genopretning af udvalgets økonomi 2022 

 

• Bilag 9: Ansøgning fra Global Kristendom  

 

Stiftsrådet besluttede at stille yderligere 50.000 kr. til rådighed. 

 

Stiftsrådet besluttede desuden at overlade det til Religionspædagogisk Udvalg at tage en kritisk drøftelse med udvalget vedr. 

Din Tro – Min Tro på deres kommende generalforsamling vedr. projektets fremtid. Fx om det skal lægges i dvale i en periode.  

 

Opfølgning på kommende stiftsrådsmøde. 

 

 



 

 

c) Orientering om at biskoppen efter stiftsrådets bemyndigelse har bevilget støtte til filmprisen Gabriel på 

1.500 kr.  

 

• Bilag 10: E-mail af 24. februar 2022 fra Landsforeningen af Menighedsråd om ansøgning om støtte til 

den kirkelige filmpris Gabriel 

 

Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning. 

 

8. Beslutningspunkt: 

Forhøjelse af lån af stiftsmidlerne til udvidelse af Karlslunde Kirkegård 

 

Da det bevilgede lån er på 10.500.000 kr. og lånet ønskes forhøjet til 11.000.000 kr., falder det udenfor 

stiftskontorets bemyndigelse til at bevilge lån, jf. retningslinjer for bevillig af lån af stiftsmidlerne. 

 

Formand, næstformand og biskop indstiller at ansøgningen imødekommes. 

 

• Bilag 11: E-mail af 28. april 2022 fra Greve-Solrød Provstiudvalg med menighedsrådets ansøgning af 25. 

marts 2022  

• Bilag 12: Afdragsprofil for det nuværende lån 

• Bilag 13: Retningslinjer for bevillig af lån af stiftsmidlerne 

 

Stiftsrådet besluttede at ansøgningen imødekommes.  

9. Beslutningspunkt: 

Lån af stiftsmidlerne til udskiftning af oliefyr og gasfyr til en varmepumpeløsning v/ Poul Otto Nielsen 

 

I henhold til Kirkeministeriets bekendtgørelse nr. 55 af 22. januar 2018 om bestyrelse af kirke- og 

præsteembedekapitalen § 8 nr. 1 kan kirke- og præsteembedekapitalen udlånes til: ”Kirker og præsteembeder i 

eller uden for stiftet på vilkår fastsat af det udlånende stiftsråd”. 

 

• Bilag 14: E-mail af 7. april 2022 fra Poul Otto Nielsen med forslag til drøftelse 

 

 

Stiftsrådet besluttede – efter drøftelse - at der er forståelse for forslaget, men at det bør afklares på provstiplan.  

 

10. Orienteringspunkt: 

Bindende stiftsbidrag 

 

a) Budgetopfølgning 



 

 

 

• Bilag 15: Budgetopfølgning pr. 30. april 2022 

 

Stiftsrådet tog budgetopfølgningen til efterretning. 

 

 

b) Kirke på Vej ændrer budgetpost i budget 2022 fra ”Digital platform” til ”Projekter” 

 

• Bilag 16: E-mail af 29. april 2022 fra Anna Helleberg Kluge med orientering om ændret budget 2022 

 

Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning.  

 

11. Orienteringspunkt 

Fælles kapitalforvaltning v/ Kirsten Vej Petersen 

 

Kirsten Vej Petersen orienterede om seneste nyt om stifternes fælles kapitalforvaltning.  

 

 

12. Orienteringspunkt: 

Himmelske dage v/ domprovst Anne-Sophie Olander Christiansen 

 

Anne-Sophie Olander Christiansen afventer spændt de himmelske dage. Med armbåndet følger et hæfte med en masse 

information om dagene. I den kommende weekend bliver de første telte sat op. Det er uafklaret hvor mange armbånd man 

forventer at sælge. Stor tilfredshed med magasinet.  

 

Stiftsrådet besluttede, at der skal indkøbes billetter til de medlemmer, som ønsker billetter: Freja, Bodil, Uffe, Mette, Poul S 

og Jan Ø 

 

13. Orienteringspunkt: 

Nyt vedr. fejring af stiftets 1000års jubilæum 19. – 21. august 2022, herunder biskoppens afskedsgudstjeneste 

21. august 2022 

 

• Bilag 17: Foreløbig jubilæumsprogram 

 

Biskoppen orienterede om status. Foredrag og Rollespilsakademiet er på plads. Kirkeministeren er med til åbningen og 

dronningen kommer til festgudstjenesten. 

 

14. Orienteringspunkt: 



 

 

 

 

 

 

Nyt fra arbejdsgruppen der arbejder med stiftsdagen 2023 

 

Arbejdsgruppen består af Mogens Slot Nielsen, Mette Marbæk Johansen, Freja Boe-Hansen og Bodil Therkelsen i 

samarbejde med biskoppen og kommunikationsmedarbejderen. 

 

Datoen er foreløbig fastsat til den 18. marts 2023.  

 

15. Orienteringspunkt  

 

 

Sidste nyt fra udvalgene 

 

Referater fra udvalgsmøder lægges på stiftsrådets side på DAP, når vi modtager dem 

 

a) Strategiudvalget 

Møde fastsættes snarest muligt 

 

b) Religionspædagogisk Udvalg  

 

 

Udvalget har haft møde den 30. marts 2022 – næste møde er den 1. juni 2022 

 

 

c) Kommunikations- og Medieudvalg 

Der bliver snarest muligt fastsat et møde 

 

d) Kursusvirksomhed for præster og andet for præster 

 

• Bilag 18: Kommissorium for Homiletisk Netværk  

 

Kommissoriet skal medtages på næste stiftsrådsmøde som et beslutningspunkt.  

 

e) Diakoniudvalg  

 

Udvalget har haft møde den 31. marts 2022 – næste møde er den 1. september 2022 

 

 

f) Udvalg for Kirke på Vej  

 



 

 

Udvalget har haft møde den 4. maj 2022 – næste møde er den 6. september 2022 

 

 

g) Udvalg for Global Kristendom 

 

Udvalget har haft møde den 12. april 2022.   

 

  

h) Grønt Stiftsudvalg 

 

Udvalget har haft møde den 16. marts 2022 – næste møde er den 23. juni 2022 

 

 

i) Liturgiudvalg 

Har haft seminar med oplægsholdere – Menighedsråd får snart tilbud om at få besøg af teolog og kirkemusiker til refleksion 

”hvordan holder vi gudstjeneste”. 

 

Næste møde er 14. juni 2022 

 

---------------------------------------- 

 

 

Udvalgene skal mindes om, at stiftsrådsrepræsentanterne – som er udpeget af stiftsrådet til udvalgene - skal indkaldes. Flere 

har oplevet ikke at blive indkaldt til møder. 

Desuden minde udvalg om budgetlægning vedr. 2023 og opfølgning på økonomi i indeværende år. 

 

16. Orientering fra stiftet /biskoppen 

 

Biskoppen orienterede: 

• Helle Saxil Andersen er fratrådt som kontorchef den 1. april 2022 og at Asger Geweke er konstitueret i stillingen indtil 

der bliver ansat en ny kontorchef. Der bliver udarbejdet et stillingsopslag, når der er valgt ny biskop 

• 2 ledige provstestillinger: Stege-Vordingborg + Tryggevælde. Der er lagt pastorater sammen i Stege-Vordingborg 

Provsti til Langebæk Pastorat, hvorefter der vil komme indstilling vedr. ny provst. I Tryggevælde Provsti er der også 

pastoratsomdannelse undervejs inden provsten bliver ansat. 

• Til 1. januar 2023 bliver stillingen som provst i Greve-Solrød ledig – Kildebrønde-Hundige Pastorat, hvor man er 5 

præster. 

• I Ringsted-Sorø Provsti stopper Lars Poulsen som provst sommeren 2023. Provstestillingen vil herefter blive placeret i 

Ringsted, hvor der er flere præster samlet. 



 

 

• rejse med provsterne til Rom – temaet var arkitektur og liturgi. Arbejdede med lokal og global diakoni og den 

økumeniske situation. 

• Gennemført visitatser i Kalundborg, i den nordlige del af Køge og snart i landsognene i Næstved  

• Bispemøde i Ribe i slutningen af april, men besøg af både storken og statsminister Mette Frederiksen 

• Arbejdsmiljødøgn for AMR er også netop afholdt 

• Inspirationsdag for folkekirkens grønne omstilling den 16. maj 2022 – 700 mennesker deltog i Fredericia 

 

17. Orientering fra formanden v/ Bodil Therkelsen 

 

Formanden orienterede om: 

• Meget inspirerende møde om grøn omstilling den 16. maj 2022 – ser frem til kommende opdateringer 

• stadig projekt med differentieret vedligeholdelse – håber at komme i gang med workshops meget snart. Fra Roskilde 

Stift deltager Kalundborg Provsti – skal udvikle værktøj til menighedsrådene 

• Anbefaler varmt at deltage i Himmelske Dage 

 

18. Evt 

 

• Poul Otto Nielsen vil på det kommende budgetsamrådsmøde gøre indsigelse til regning på 6 mill. for udgift til valg til 

menighedsråd. 

• Claus Carmel har fået invitation til at blive ”særligt medlem” af LAM – anbefaler det til andre, hvis man ikke er medlem 

af et MR 

• Uffe Schiøtt kunne ikke se streamingen fra valget – sløret billede. Anbefaler at det er et klart billede 

• Henrik Danielsen vil kontakte stiftet med hensyn til evt. kompensation for fravær ifb. at at provstisekretæren er valg 

som tillidsrepræsentant for provstisekretærerne.  

 

19. Kommende møder og øvrige vigtige datoer: 

 

Stiftsrådsmøder: 

 

• 8. september 2022 kl. 17-20.30 – inkl. omprioriteringspuljen 

• 6. oktober 2022 kl. 17-20.30 

• 7. december 2022 kl. 17-20.30 

 

Øvrige datoer 

 

• Himmelske Dage i Roskilde den 26.- 29. maj 2022 

• Landemode 22. juni 2022 kl. 10 



 

 

• Fejring af stiftets 1000års jubilæum 19. – 21. august 2022, herunder biskoppens afskedsgudstjeneste 21. 

august 2022 

• Bispevielse 4. september 2022 kl. 14.00 

 

 


