
Dagsorden og referat 
 

Stiftsrådet   
Dato: 2 september 2020 

Kl. 17.00-20.30: Stiftsrådsmøde 

Sted: Roskilde Stiftskontor, Stændertorvet 3 A, 4000 Roskilde 

 

 
 

Følgende deltog i mødet:  

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

Balle Olesen, sognepræst Kirstine Arendt,. Fra provstierne: Erik Johannes Larsen (Roskilde), Kirsten Vej Petersen (Køge), 

Bodil Therkelsen (Kalundborg), Anders Christensen (Holbæk), Peter Nielsen (Ods og Skippinge), Poul Otto Nielsen 

(Ringsted-Sorø), Uffe Vincent Schiøtt (Slagelse, stedfortræder for Henrik Hviid) Mogens Kessel (Næstved) og Marianne 

Hauge (Greve-Solrød) 

 

Afbud: sognepræst og provst Anna Helleberg Kluge, Keld Köcher (Tryggevælde), Henrik Hviid (Slagelse) og Benny Hansen 

(Stege-Vordingborg), 

 

Fra stiftsadministrationen deltog: Stiftskontorchef Helle Saxil Andersen og afdelingsleder Mette Andersen 

 

 

1.  Velkomst v/ formanden Næstformanden bød velkommen 

 

2.  Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 

Spørgsmål til ansøgning om differentieret kirkevedligeholdelse – 

det er Kalundborg Provsti i Roskilde Stift – ikke Morsø, som der 

står i ansøgning 

 

3.  Beslutningspunkt/Orienteringspunkt: 

Bindende stiftsbidrag 

 

a) Budgetopfølgning  

 

 Bilag 1: Budgetopfølgning pr. 31. juli 

2020  

 

 

 

 

a) Budgetopfølgningen blev efter drøftelse taget til efterretning. 

Overskud forventes at blive større end forventet, pga corona. 

 

 



b) Ansøgning fra Udvalg for Kirke på Vej om 

tilladelse til anvende beløbet på 75.000 kr. der 

er afsat til ”Kirkeligt ungdomsmiljø i Roskilde” 

til midlertidig deltidsansættelse af en 

medarbejder til at deltage i konsulentbesøg i 

stiftet 

 

 Bilag 2: Ansøgning af 9. juni 2020 fra 

Kirke på Vej  

c) Orientering fra biskoppen om brug af ca. 

23.500 kr. fra biskoppens rådighedsbeløb til et 

køb af i-pads – et coronatiltag der skulle give 

generel mulighed for indlagte på sygehuse til at 

komme i kontakt med en præst over skype, 

teams eller lignende 

 

b) Stiftsrådet besluttede efter drøftelse, at godkende at 75 000 kr. 

bliver brugt som ansøgt med ønske om en afrapportering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Biskoppen orienterede om indkøbet og stiftsrådet tog efter 

drøftelse orienteringen til efterretning. 

 

 

 

4.  Beslutningspunkt: 

Stillingtagen til ansøgninger om støtte af det 

bindende stiftsbidrag  

 

Stiftsrådet har i 2020 endnu ikke bevilget støtte 

af det bindende stiftsbidrag under ”Øvrige 

projekter”. Der er i 2020 afsat 150.000 kr. til 

”Øvrige projekter” 

 

a) Ansøgning om støtte på 25.000 kr. i 2020 og 

25.000 kr. i 2021 til ”Projekt differentieret 

vedligehold af kirkebygninger” 

 

 Bilag 3: E-mail af 18. maj 2020 med 

ansøgningen af samme dato  

 Bilag 4: Kopi af e-mail af 4. juni 2020 fra 

Lolland-Falster Stift om støtte på 25.000 

kr. i 2021 og 2022 - i alt 50.000 kr. - til 

projektet  

 

b) Ansøgning fra Salmedatabasen og Syng Nyt 

om støtte på 15.000 kr. til etablering af en 

hymnologisk artikel-database samt til 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Biskoppen uddybede ansøgningen og stiftsrådet besluttede 

efter drøftelse, at imødekomme ansøgningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Stiftsrådet besluttede, at give afslag på ansøgningen med 

opfordring til at søge midler andetsteds. Stiftsrådet mener ikke  - 



digitalisering og frit tilgængelig publicering af 

Anders Mallings ”Dansk Salmehistorie 1-8” 

 

 Bilag 5: E-mail af 31. maj 2020 fra Morten 

Skovsted med ansøgningen og 

projektbeskrivelse  

 

c) Ansøgning fra Anne-Grethe Guldfelt om 

støtte på f.eks. 25.000 kr. til 

projektomkostningerne ved udgivelse af bogen 

”De levende stene” 

 

 Bilag 6: E-mail af 13. august 2020 fra 

Anne-Grethe Guldfelt med ansøgningen  

 

d) Ansøgning fra Diakoniudvalget om 

underskudsgaranti, hvis der kommer flere 

deltagere end der er budgetteret med til 

temadagen ”Sammen om diakoni – diakoni i 

Roskilde Stift” den 12. november 2020 på 

Galleri Emmaus. 

 

 Bilag 7: E-mail af 20. august 2020 fra 

Hanne Hummelshøj med ansøgningen  

 

trods det ædle formål - at det er stiftsrådets opgave, at give 

tilskud til den slags. 

 

 

 

 

 

c) Stiftsrådet besluttede, at give afslag på ansøgningen med 

opfordring til at søge midler lokalt.  

 

 

 

 

 

 

d) Stiftsrådet besluttede, at bevilge en underskudsgaranti på op til 

25.000 kr.  

5.  Beslutningspunkt: 

Forberedelse af Poul Otto Nielsens møde i 

budgetsamråd vedrørende fællesfonden den  

17. september 2020 

 

Der har været teknisk gennemgang af 

ansøgningerne den 3. juni 2020 

 

Prioritering af ansøgninger til 

omprioriteringspuljen.  

 

NB: Som forberedelse bedes ansøgningernes 

prioritering overvejet inden mødet. 

 

Bodil Therkelsen ankom til mødet ifb. behandling af dette punkt. 

 

 

Poul Otto Nielsen orienterede om økonomien i 

omprioriteringspuljen og gennemgik herefter ansøgningerne.  

 

Stiftsrådet besluttede efter drøftelse, at alle ansøgninger undtagen 

1,2,3, 9, 11 og 12 bør prioriteres højt. Ansøgerne 1-3 skal 

opfordret til koordinere deres ansøgninger og søge samlet.  

 

 



 Bilag 8: E-mail af 6. juli 2020 med slides 

fra teknisk gennemgang i 

budgetsamrådet den 3. juni 2020  

 Bilag 9: Excel-Notatark til eventuel brug 

til forberedelsen 

 

6.  Beslutningspunkt: 

Invitationer 

 

a) Invitation til at deltage med en repræsentant 

i Kristent-Muslimsk Samtaleforums årlige leder- 

og netværkskonference 2020 med temaet 

”Religiøsitet og faglighed i velfærdssamfundet” 

den 30. til 31. oktober 2020 på Diakonhøjskolen 

i Aarhus. 

 

Formanden foreslår, at invitationen eventuelt 

overdrages til Udvalg for Global Kristendom. 

 

Tilmeldingsfristen er den 2. oktober 2020 

 

 Bilag 10: E-mail af 8. juli 2020 fra 

Folkekirke & Religionsmøde  

b) Invitation til fællesmøde i Viborg Stift den 7. 

november 2020.  

 

Hvem deltager i fællesmødet? Stiftet foretager 

samlet tilmelding. 

 

Tilmeldingsfristen er torsdag den 1. oktober 

2020. 

 

 Bilag 11: E-mail fra Viborg Stift med 

invitation og program  

 

 

 

a) Stiftsrådet besluttede, at overdrage invitationen til Udvalg for 

Global Kristendom  

 

 

 

 

b) Fra stiftsrådet deltager: Kirsten Vej Petersen, Peter Fischer-

Møller, Bodil Therkelsen, Poul Otto Nielsen, Marianne Hauge og 

Peter Nielsen 

7.  Orienteringspunkt: 

Fælles kapitalforvaltning v/ Kirsten Vej 

Petersen 

 

Der er møde den 27. august 2020 

  

Kirsten Vej Petersen orienterede fra mødet 27. august 2020 og om 

status for genudbud af KAS. 

 

 



 

 Bilag 12: Orientering fra KAS/GIAS-

centeret om status for genudbud  

 

 

8.  Orienteringspunkt: 

Stiftsmidlerne 

 

 Bilag 13: Rapportering stiftsmidler pr. 31. 

juli 2020  

 

 

Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning.  

 

 

 

9.  Orienteringspunkt: 

Stiftsdagen 

 

Stiftsdagen 2020 er udskudt til 2021.  

 

 

 

 

Ny dato: Lørdag 11. september 2021 kl. 10 - med samme program 

som planlagt i 2020 

 

 

 

10.  Orienteringspunkt:  

Stiftsrådets møde med repræsentanter for 

provstiudvalgene og et medlem fra hvert udvalg 

den 1. oktober 2020 kl. 17.00-21.00 i Skt. 

Jørgensbjerg Sognegård  

 

Arbejdsgruppen består af Bodil Therkelsen, 

Mogens Kessel og provstiudvalgsmedlem Sonja 

Andersen 

 

 Bilag 14: Invitationen til 

provstiudvalgene  

 

 

Formanden orienterede om aftenens program.  

 

 

 

 

 

 

 

11.  Orienteringspunkt: 

Himmelske Dage 

 

Anne-Sophie Olander Christiansen orienterede om status. 

 

Lokalkomiteen har holdt en del møder – godt gang i forskellige 

underudvalg (musik, debat & tro, børn & unge, internationalt 

udvalg osv).  

Har fået et logo. 

Overskriften: Grib Fremtiden – kirkefestival i Roskilde. Brainfood 

om tro og samfund. 

Har udarbejdet kommunikationsmanual – plakater, afsender på e-

mails osv. 



Projektmedarbejder/sekretær stilling er lige slået op. 

Leder pt. efter et ”war-room” – Gråbrødre Kapel bliver overvejet.  

Sæt X i kalenderen Kr. Himmelfart 2022 !! 

12.  Orienteringspunkt/Beslutningspunkt: 

Stiftsrådets udvalg 

 

Referater fra møder i udvalgene lægges på 

stiftsrådes side på DAP under ”referater m.v. – 

udvalg” efterhånden som vi modtager dem fra 

udvalgene. Referaterne kan læses der. 

 

 Strategiudvalget v/ Poul Otto Nielsen, 

Bodil Therkelsen og Peter Fischer-Møller 

 

Valg af nyt medlem af strategiudvalget. 

 

 Religionspædagogisk Udvalg v/ Jens 

Elkjær Petersen, Keld Köcher og Kirsten 

Vej Petersen 

 

Der har været møde i udvalget den 4. juni 

2020 

 

 Global Kristendom v/ Peter Fischer-

Møller, Lone Balle Olesen, Mogens Kessel, 

Anne-Sophie Olander Christiansen 

 

 Kommunikations- og Medieudvalg v/ 

Peter Fischer-Møller, Anne-Sophie 

Olander Christiansen, Keld Köcher, Peter 

Nielsen, Marianne Hauge og Bodil 

Therkelsen 

 

 Udvalg for kursusvirksomhed for præster 

og andet for præster v/ Peter Fischer-

Møller og Bodil Therkelsen 

 

 Diakoniudvalg v/ Mogens Kessel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategiudvalget: Kirstine Arendt blev valgt 

 

 

 

 

RSRU: Konfirmandtræffet bliver ikke afholdt som et stort 

arrangement i Domkirken. Tænker proaktivt og udvikler en ny 

version af konfirmandtræf 2022, hvor man arbejder lokalt. Håber 

at stiftsrådet er indforstået med at økonomien bliver fastholdt.  

 

Stiftsrådet er indforstået med at RSRU beholder midler til ny 

udgave af konfirmandtræffet. 

 

Joànnes udtræder af udvalget.  

 

Kommunikationsudvalget: Sidsel Drengsgaard er ansat på fuld tid 

fra 1. september 2020.  

 

Udvalg for Kursusvirksomhed: Stiftspræstestævne 3.-5. november 

2020 – Kirken & de unge. Der er desuden udbudt supervision på 

forskellige områder 

 

Diakoniudvalget: Temadag den 12. november 2020. Stadig ledige 

pladser.  

Stiftsrådet godkendte ændringerne vedr. medlemmer af udvalget. 

 



Beslutning vedrørende ændring af 

medlemmer: 

 

Leder af Diakoni og ledelse i Filadelfia 

Connie Yilmaz Jantzen udtræder 

Generalsekretær i Samvirkende 

Menighedspleje Mette Møberg Madsen 

ønsker at indtræde 

Korshærspræst Ida Lund udtræder 

Diakonipræst i Slagelse Provsti, Sara 

Hidalgo ønsker at indtræde 

Hanne Hummelshøj fratræder sin stilling 

som sognediakon 1. december 2020, men 

ønsker at fortsætte i udvalget 

 

Bilag 15: Brev af 19. juni 2020 fra 

Diakoniudvalget  

 

Der har været møde den 15. maj 2020. 

Udvalget holder sit næste møde den 10. 

september 2020. 

 

 Udvalg for Kirke på Vej v/ Peter Fischer-

Møller, Anna Kluge og Benny Hansen 

 

Udvalget har haft møder den 26. maj 

2020 og den 25. juni 2020 

 

Valg af nyt medlem i stedet for Kristina 

Bay 

 

 Grønt Stiftsudvalg v/ Marianne Hauge og 

Erik Larsen 

 

 Liturgiudvalget v/ Anne-Sophie Olander 

Christiansen, Lone Balle Olesen og 

Kirsten Vej Petersen 

 

Udvalget har haft møde 18. august 2020 

Kirke på Vej: Har været kirke på vej i snart 8 år og har haft glæde 

af at dele erfaringer med andre på et webinar under Corona-

nedlukningen.  

Valg af nyt medlem bliver udsat til næste møde 

 

Grønt stiftsudvalg: Har besøgt kirkegård i Holbæk. Temadag om 

stauder 16. september 2020 i Roskilde. Prøver at få flere kirker 

”om bord” og få kickstartet det grønne arbejde. 

Skabelsesgudstjeneste i Domkirken den 20. september 2020.  

 

 

Liturgiudvalg: Møde den 18. august 2020. Har evalueret 

temaaftner – 4 ud af 5 blev afviklet inden Corona. Det 5. bliver 

ikke afholdt, men et brev til menighedsråd med opfordring til 

høringssvar og på den måde deltage i debatten.  

Nyt medlem: organist Martin Valsted, Næstved. 

Næste møde: 29. oktober 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.  Orienteringspunkt: 

Orientering fra formanden 

 

 Har 29. august 2020 deltaget i højtidelighed i Mindelunden 

for 75 året for genbegravelsen af frihedskæmperne og 

indvielse af nyt formidlingsrum. Var inviteret som 

repræsentant for Roskilde Stiftsråd 

 Netop deltaget i 3 dages netværksmøde for Kirken på Landet 

– bl.a. foredrag om krisestyring, anderledes brug af kirker 

og degnesøndagsskoleakademi 

14.  Orienteringspunkt: 

Orientering fra stiftet v/ biskop Peter Fischer-

Møller 

 

 Får mange henvendelser fra præster og menighedsråd om 

sang ved gudstjenester og kirkelige handlinger ifb. 

Coronareglerne 

 Har været på studietur med provsterne til Rügen. Blev 

gæstfrit modtaget af præsten i Arcona 

 I 2022 2 jubilæer: Roskilde Stifts 1000 års jubilæum og  - 

sidst på året- bispeembedets 100 års jubilæum 

15.  Eventuelt  

 

16.  Kommende møder: 

 

Stiftsrådets møde med provstiudvalgene 

torsdag den 1. oktober 2020 kl. 17.00-21.00 i 

Skt. Jørgensbjerg Sognegård 

 

Stiftsrådsmøde (budgetmøde) onsdag den 21. 

oktober 2020 kl. 17.00-20.30 

 

Fællesmøde for stiftsrådsmedlemmer lørdag 

den 7. november 2020 i Viborg Stift  

 

Stiftsrådsmøde onsdag den 2. december 2020 

kl. 17.00-20.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


