Dagsorden og referat
Stiftsrådet

Dato: Den 3. december 2015
Kl.: 17:00
Sted: Roskilde Stiftskontor, Stændertorvet 3 A, 4000
Roskilde

Følgende deltog i mødet:
Biskop Peter Fischer-Møller, domprovst Jens Arendt, provst Jens Elkjær Petersen, sognepræst Kristian Gylling, sognepræst
Lone Balle Olesen, sognepræst Kristina Bay. Fra provstierne: Kirsten Vej Petersen (Køge), Bodil Therkelsen (Kalundborg),
Anders Christensen (Holbæk), Poul Otto Nielsen (Ringsted-Sorø, Tommy Liechti (Slagelse), Ib Skovgaard (Skælskør),
Mogens Kessel (Næstved), Jan Abel (Stege-Vordingborg) og John Bech Jensen (Greve-Solrød)
Helle Jørgensen (stedfortræder for Jørgen Revsbech)
Afbud fra: Kirsten Pilgaard (Roskilde), Per Willemoes (Lejre), Jørgen Revsbech (Ods og Skippinge) og Keld Köcher
(Tryggevælde)
Fra stiftsadministrationen deltog: Fuldmægtig Tine Dreier og afdelingsleder Mette Andersen

1.

Velkomst v/formanden

Formanden bød velkommen

2.

Godkendelse af dagsorden

3.

Tema:
Kirke på Vej

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et nyt
punkt 7 a: Ansøgning om midler til indkøb og
udsendelse af plakat til de kirker, som er tilmeldt Grøn
Kirke.
Peter Tingleff fortalte om udvalgets fokuspunkter.
Stiftsrådet drøftede herefter oplægget.

Der afsættes max. en halv time til dette punkt
4.

Beslutningspunkt:
Valg

a)

Valg af formand blandt menighedsrepræsentanterne.
Tommy Liechti blev genvalgt.
Formanden vælges for et år ad gangen.
Der henvises til Økonomilovens § 23, stk. 8 og vejledning
nr. 9320 af 17. juni 2013 om fastsættelse af stiftsrådenes
forretningsorden m.v. punkt 2
Tommy Liechti modtager genvalg.

b)

Valg af næstformand blandt
menighedsrepræsentanterne.

Bodil Therkelsen blev genvalgt.

Der henvises til vejledning nr. 9320 af 17. juni 2013 om
fastsættelse af stiftsrådenes forretningsorden m.v. punkt
2
Bodil Therkelsen modtager genvalg.
c)

Valg af repræsentant til budgetfølgegruppen vedrørende
fællesfonden. Repræsentanten vælges for et år ad
gangen.

Poul Otto Nielsen blev genvalgt.

Der henvises til vejledning nr. 9320 af 17. juni 2013 om
fastsættelse af stiftsrådenes forretningsorden punkt 9.
Poul Otto Nielsen modtager genvalg
5.

Orientering fra formanden



6.

Orientering fra stiftet v/biskoppen




Minder om mulighed for at tage plakat om
”Luther Lagkage”
Orientering om presseopmærksomhed omkring
reinkarnation og opstandelse
Flygtningesituationen i Europa vækker
bekymring mange steder. Michael Rønne
Rasmussen er stiftets koordinator i forhold til
den kirkelige kontakt til asylansøgere og
flygtning. Kontaktpræster vedr. flygtninge i alle





7.

Beslutningspunkt:
Fastsættelse af datoer for stiftsrådsmøder i 2016 og
andre møder:




Forslag til mødedatoer:
Møde i februar:
15. eller 16. februar 2016
Foredrag med Hans Vium Mikkelsen fra Folkekirkens
Uddannelses- og Videnscenter:
22. februar 2016
Møde i maj:
23. 24. eller 26. maj 2016
Møde i september:
1. eller 5. september 2016







provstier. Opfordring til, at vi møder
flygtningene som medmennesker før vi
betragter dem som et problem.
Økonomisk udfordring for mange
udviklingsorganisationer, herunder også
folkekirkelige organisationer som Folkekirkens
Nødhjælp og Danmission pga. den voldsomme
beskæring af udviklingsbistanden på
finansloven for 2016
Klimatopmødet i Paris. Religiøse ledere
overrakte forleden 1,8 mil. underskrifter til FNs
klimachef Christiana Figueres, indsamlet af
trosbaserede organisationer. Det er afgørende
vigtigt i Paris at nå frem til en klimaaftale, som
kan give håb for mennesker i
udviklingslandene, kommende generationer og
kloden i det hele taget. Opfordring til at holde
andagter/gudstjenester for klimatopmødet
lokalt i de kommende to uger, se:
www.gronkirke.dk

16. februar 2016
22. februar 2016 kl. 17 – foredragsaften med
Hans Vium Mikkelsen (fyraftensmøde for
Stiftsrådets medlemmer)
26. maj 2016
1. september 2016
5. oktober 2016 (møde med provstiudvalg)
11. oktober 2016 (budgetmøde)
24. november 2016

Møde med provstiudvalgene:
4. eller 5. oktober 2016
Møde i oktober (budgetmøde):
11. eller 24. oktober 2016
Møde i november:
22. 23. eller 24. november 2016

7.

A


8.

9.

Ansøgning om midler til indkøb af plakat &
forsendelse til de kirker, som er tilmeldt Grøn Kirke
– 10.580 kr.
Beslutningspunkt:
Deltagelse i møde mellem Folkekirkens mellemkirkelige
Råd, stiftsråd og udvalg den 5. og 6. februar 2015

Stiftsrådet besluttede, at imødekomme ansøgningen.

Tommy Liechti, Bodil Therkelsen, Kristina Bay,
Kristian Gylling og Mogens Kessel deltager.

 Bilag 1: Invitation til mødet
Beslutningspunkt/orienteringspunkt:
Udvalg

a)

Strategiudvalget

- ingen bemærkninger

b)

Religionspædagogisk Udvalg

Reminder om dåbskonference kommer snarest.

Udvalget holder sit næste møde den 25. november 2015.
Referatet ligger på DAP.

Udvalget arbejder på – på stiftsrådets vegne - at søge
Udviklingspuljen om 150.000 kr. til dåbskonferencen i
september 2016 – fristen for at søge er 6. januar
2016.

Stiftsrådet vedtog at stå bag ansøgningen.
c)

Kommunikations- og Medieudvalg
Udvalget holder sit næste møde den 30. november 2015.
Referatet vil blive lagt på DAP, når vi modtager det.

d)

Kursusvirksomhed for præster og andet for præster

e)

Diakoniudvalg

Plan for at styrke kommunikationsindsatsen
undervejs. Bliver snarest udsendt.
Godt efterårskonvent i oktober 2016.
Stiftspræstestævnet i ugen efter pinse 2016 –
foredragsholderne er næsten på plads. Tema for
stiftspræstestævnet er ”Klædt på til Luther”.
- ingen bemærkninger

Udvalget holder sit næste møde den 26. november 2015.
Referatet ligger på DAP.
f)

Udvalg for Kirke på Vej
- ingen bemærkninger
Udvalget har holdt møde den 17. november 2015 - Se
DAP

g)

Udvalg for Global Kristendom
Udvalget holder sit næste møde den 26. november 2015.
Referatet ligger på DAP.

h)

Stiftsrådet godkendte, at Michael Rønne Rasmussen
indtræder i udvalget.

Michael Rønne Rasmussens indtræden i udvalget
Udvalg for Grøn Kirke
- ingen bemærkninger
Referat fra møde den 21. oktober 2015 – se DAP

i)

Udvalg for Reformationsjubilæet
Referat fra møde den 23. oktober 2015 – se DAP
Lone Balle Olesen er udtrådt udvalget. Eigil Andreasen vil
gerne indtræde i stedet for.

Stiftsrådet godkendte, at Eigil Andreasen indtræder i
udvalget.

10.

Beslutningspunkt:
Kirken på landet

Stiftsrådet godkendte, at strategiudvalget varetager
kontakten, foreløbig for et år.

Forslag om,
at Strategiudvalget varetager kontakten til
Kirken på landet



Bilag 2: Hilsen fra Landsforeningen Landsbyerne i
Danmark
Bilag 3: Bodil Therkelsens notat om Kirken på
landet

11.

Orienteringspunkt:
Møder i Folkekirkens Nødhjælps Råd v/
Kristian Gylling

12.

Orienteringspunkt:
Stiftsdagen den 12. marts 2016
Nyt fra udvalget der skal planlægge stiftsdagen:
Lone Balle Olesen, Keld Köcher og
kommunikationsudvalget

13.

Orienteringspunkt:
Nyt fra strategiudvalget, der planlægger fællesmødet for
landets stiftsråd i samarbejde med det
religionspædagogiske udvalg

Kristian Gylling orienterede om deltagelsen i møder i
Folkekirkens Nødhjælps Råd.

Stiftsdagen: temaet er Frivillighed & engagement.
Præsentation af programmet.

- nærmere nyt på næste stiftsrådsmøde

Vedrørende følgende orienteringspunkter henvises til de vedlagte skriftlige orienteringer. Punkterne vil kun blive
drøftet i det omfang, der er spørgsmål eller kommentarer til materialet.
14.

Orienteringspunkt:
Regnskab for det bindende stiftsbidrag pr. oktober 2015


15.

Bilag 4: Regnskab for det bindende stiftsbidrag pr.
oktober 2015
Orienteringspunkt:
Fælles kapitalforvaltning

Taget til efterretning.

Taget til efterretning.



16.

Bilag 5: Referat fra møde den 22. oktober 2015
Bilag 6: Nyhedsbrev fra oktober 2015

Orienteringspunkt:
Budgetsamråd vedrørende fællesfonden


17.

Bilag 7 A og 7 B: E-mail af 3. november fra Poul
Nielsen og fællesfondens budget 2016
Eventuelt

Taget til efterretning.
Næste møde i budgetfølgegruppen er 14. marts 2016.



18.

Tak for tilsagn om støtte til studieturen fra
provsterne (Jens Elkjær Petersen)
Suppleant vil gerne med til stiftsrådsmøder. Der
er offentlig adgang, så suppleanter og andre er
velkomne (Kristian Gylling)

Næste møde:
Næste møde 16. februar 2016 kl. 17.
Øvrige vigtige datoer:
Stiftsdagen lørdag den 12. marts 2016
Fællesmøde med øvrige stiftsråd den 17. september 2016

