Dagsorden og referat
Stiftsrådet

Dato: 2. december 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 Kirstine
Arendt. Fra provstierne: Erik Johannes Larsen (Roskilde), Kirsten Vej Petersen (Køge), Bodil Therkelsen (Kalundborg), Peter
Nielsen (Odsherred), Poul Otto Nielsen (Ringsted-Sorø), Keld Köcher (Tryggevælde), Mogens Kessel (Næstved) og Benny
Hansen (Stege-Vordingborg)
Marianne Hauge (Greve-Solrød) deltog via Skype
Fra stiftsadministrationen deltog: Fuldmægtig Tine Dreier
Afbud fra: Sognepræst Lone Balle Olesen, Uffe Vincentz Schiøtt (Slagelse), sognepræst og provst Anna Helleberg Kluge,
Anders Christensen (Holbæk)

1.

Velkomst v/ formanden

Formanden bød velkommen, og orienterede om at tidligere
stiftsrådsmedlem Vilhelm Thorst, Lejre Provsti, er afgået ved
døden.

2.

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

3.

Tema:
Lille oplæg v/Bodil Therkelsen om forslag til
temadrøftelser i foråret 2021 om hvad vi vil med
stiftsrådet i fremtiden og hvad vi gerne vil
overdrage til et nyt stiftsråd

Bodil Therkelsen fortalte om sine tanker om, hvordan stiftsrådet
i den kommende periode kan arbejde med en evaluering af
indeværende stiftsrådsperiode, og herunder tale om hvad man
gerne vil med stiftsrådet i fremtiden og hvad man gerne vil
overdrage til et nyt stiftsråd.
Der var en drøftelser heraf og der var tilslutning til at stiftsrådet
arbejder videre med dette emne.
Strategiudvalget drøfter den videre procedure på et møde den
16. december 2020.

4.

Beslutningspunkt:
Valg af formand blandt de valgte
menighedsrepræsentanter.

Bodil Therkelsen blev genvalgt som formand.

Formanden vælges for et år ad gangen.
Bodil Therkelsen modtager genvalg
Der henvises til Økonomilovens § 23, stk. 8 og
vejledning nr. 9320 af 27. juni 2013 om
fastsættelse af stiftsrådenes forretningsorden m.v.
punkt 2.

5.

Beslutningspunkt:
Valg af næstformand blandt de valgte
menighedsrepræsentanter.

Mogens Kessel blev genvalgt som næstformand.

Næstformanden vælges for et år ad gangen.
Mogens Kessel modtager genvalg.
Der henvises til Økonomilovens § 23, stk. 8 og
vejledning nr. 9320 af 27. juni 2013 om
fastsættelse af stiftsrådenes forretningsorden m.v.
punkt 2.

6.

Beslutningspunkt:
Valg af repræsentant til budgetsamrådet
vedrørende fællesfonden.
Repræsentanten vælges for et år ad gangen.
Poul Otto Nielsen modtager genvalg.
Der henvises til vejledning nr. 9320 af 27. juni
2013 om fastsættelse af stiftsrådenes
forretningsorden m.v. punkt 9.

Poul Otto Nielsen blev genvalgt som repræsentant til
budgetsamrådet vedrørende fællesfonden.

Om budgetfølgegruppens virksomhed henvises til
Ministeriet for Ligestilling og Kirkes
bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget
og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden, særligt
§§ 6-8.

7.

Beslutningspunkt:
Fastlæggelse af mødedatoer i 2021 for resten af
stiftsrådets valgperiode (udløber med udgangen af
oktober 2020)
Ordinære stiftsrådsmøder

8.

Møde i februar: 9., 10. eller 11. februar 2021

Mødet i februar blev fastsat til den 10. februar 2021

Møde i maj/juni: 17. 18. 19. og 20. maj 2021

Mødet i maj blev fastsat til den 18. maj 2021

Møde i september: 1., 2. eller 7. september 2021

Mødet i september blev fastsat den 1. september 2021

Møde i oktober (budgetmøde): 12., 14. eller 25.
oktober 2021

Mødet i oktober (budgetmøde) blev fastsat til den 12. oktober
2021

Orienteringspunkt
Bindende stiftsbidrag - budgetopfølgning

Stiftsrådet tog budgetopfølgningen til efterretning.



9.

Bilag 1: Budgetopfølgning pr. 31. oktober
2020

Beslutningspunkt:
Stillingtagen til ansøgninger om støtte af det
bindende stiftsbidrag


Bilag 2: Notat over bevilget støtte pt. i 2020

a) Ansøgning fra organist Christine Toft Kristensen
og sognepræst Mads Djernes om støtte på 6.000
kr. til at udgive bogen ”Syng med! Inspiration til at
synge salmer med konfirmander”.

Stiftsrådet besluttede, at give afslag på ansøgningen med
henvisning til at stiftsrådet normalt ikke støtter bogudgivelser
og denne ikke er relateret til det vi arbejder med i Roskilde
Stift.

Biskop og formand indstiller at det gives afslag på
ansøgningen.


Bilag 3: E-mail af 25. oktober 2020 med
ansøgningen

10. Drøftelsespunkt:

Fremtidig placering af provstestillingen i StegeVordingborg Provsti/biskoppen

Biskoppen orienterede om sine tanker om placeringen af
provstestillingen i Stege-Vordingborg Provsti, som bliver ledig
inden for de næste par år.
Stiftsrådet drøftede placeringen af stillingen, og de hensyn der
er at tage i den forbindelse.

11. Orienteringspunkt/drøftelsespunkt:
Samskabelse v/ biskoppen


Bilag 4: Stiftets notat med eksempler på
samskabelse

Biskoppen orienterede generelt om samskabelse, og hvad der
ligger i ordet samskabelse.
Kirkeministeriet har fokus på dette området og vil tilskynde til
samskabelse. En del af stiftets bevilling for de kommende år er
hægtet op på samskabelse.
At drøfte samskabelse med stiftsrådet er et led i det videre
arbejde.
Stiftets notat er vedlagt som inspirationsmateriale.
Det vil være oplagt at tage emnet op igen på et tidspunkt.

12. Orienteringspunkt

Evaluering af Projekt Grønne Kirkegårde og
Kirkejorde


13.

Bilag 5: Helene Rasmussens notat om
projektsamarbejde 2020
Orienteringspunkt:
Fælles kapitalforvaltning v/ Kirsten Vej Petersen

Stiftsrådet tog notatet til efterretning.

Kirsten Vej Petersen oplyste, at der ikke havde været møde i
bestyrelsen siden sidste stiftsrådsmøde.
Hun orienterede om, at afkastet er på 1,5 %
Der er udbud af kapitalfovalterne i 2021 og hun finder ikke at
der er den store værdi – men snarere en større udgift – i at
have 3 kapitalforvaltere i stedet for 2.
På næste møde regner hun med at komme igennem med kravet
om at midler fra den fælles kapitalforvaltning ikke må
investeres i våbenindustrien.

14. Orienteringspunkt:

Himmelske Dage 2022

Miriam Munksgaard, der netop pr. 1. december 2020 er startet
som projektkoordinator for Himmelske Dage i Roskilde 2022,
præstenterede sig selv og arbejdet med Himmelske Dage.
Hjemmesiden for Himmelske Dage kan ses her:
https://www.kirkedage.dk/

15. 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.
a) Generelt om udvalgsarbejdet v/biskoppen
b) De enkelte udvalg


Strategiudvalget v/ Poul Otto Nielsen, Bodil
Therkelsen og Peter Fischer-Møller
Udvalget holder sit næste møde den 16.
december 2020



Religionspædagogisk Udvalg v/ Jens Elkjær
Petersen, Keld Köcher og Kirsten Vej
Petersen

Stiftsrådet godkendte, at Anita Obeling Kring indtræder i
Religionspædagogisk Udvalg.

Udvalget ønsker at kateket i Solrød, Anita
Obeling Kring, indtræder i udvalget (i stedet
for Joannés Holm, som tidligere er udtrådt
af udvalget)
Udvalget havde møde den 10. november
2020 og holder sit næste møde den 26.
januar 2021


Global Kristendom v/ Peter Fischer-Møller,
Lone Balle Olesen, Mogens Kessel, AnneSophie Olander Christiansen
Udvalget holder sit næste møde den 10.
december 2020



Kommunikations- og Medieudvalg v/ Peter
Fischer-Møller, Anne-Sophie Olander
Christiansen, Keld Köcher, Peter Nielsen,
Marianne Hauge og Bodil Therkelsen
Udvalget havde møde den 11. november
2020 og holder sit næste møde den 10.
februar 2021



Udvalg for kursusvirksomhed for præster og
andet for præster v/ Peter Fischer-Møller og
Bodil Therkelsen



Diakoniudvalg v/ Mogens Kessel



Udvalg for Kirke på Vej v/ Peter FischerMøller, Anna Kluge og Benny Hansen

Stiftsrådet godkendte, at Carsten Larsen, indtræder i Udvalg for
Kirke på Vej.

Valg af nyt medlem af Udvalg for Kirke på
Vej – punktet udsat fra tidligere møder.
Udvalget foreslår Carsten Larsen,
menighedsrådsformand fra Slagelse.
Udvalget havde møde den 17. november
2020 og holder næste møde den 12. januar
2021


Stiftsrådet godkendte, at Steen Hendriksen indtræder i Grønt
Stiftsudvalg.

Grønt Stiftsudvalg v/ Marianne Hauge og
Erik Larsen
Udvalget ønsker at Steen Hendriksen fra
Skt. Olai Kirkegård indtræder i udvalget.
((se akt 1123030)
Udvalget havde møde den 18. november
2020



Liturgiudvalget v/ Anne-Sophie Olander
Christiansen, Lone Balle Olesen og Kirsten
Vej Petersen

16. Orienteringspunkt:

Formanden orienterede om:

Orientering fra formanden


Der blev ikke fællesmøde for alle stiftsråd i år, da mødet i
Viborg måtte aflyses pga. coronasituationen.
Fællesmødet næste år arrangeres af Fyens Stift.



Rapporten fra FUV ”Når folkekirken skal spille efter
reglerne – men uden for banen” om erfaringer fra
forårets nedlukning pga. corona

17. Orienteringspunkt:

Orientering fra stiftet v/ biskop Peter FischerMøller

18. Eventuelt
19. Kommende møder:
Se beslutning under punkt 7.
Landemode onsdag den 16. juni 2021
Stiftsmøde i Roskilde Kongrescenter den 11.
september 2021

Referatet er efterfølgende godkendt pr. mail af alle deltagere

Biskoppen orienterede om:


Menighedsrådsvalget - biskoppen glædede sig over at
mange har stillet sig til rådighed forarbejdet i
menighedsrådet. Kun et sted i stiftet er det ikke lykkedes
at stillet et menighedsråd.



Corona-situationen: Biskoppen holder igen jævnlige
provstemøder. Vi henviser til Sundhedsstyrelsens
retningslinjer, når man ønsker vejledning om hvordan
man skal forholde sig, hvis man har været i kontakt med
en corona-smittet.



FUVs rapport, som formanden også omtalte. Rapporten
kan downloades på stiftets hjemmeside:
https://roskildestift.dk/seneste-nyheder/nyundersoegelse-af-folkekirken-under-coronakrisen



Den 16. december 2020 deltager biskoppen i et webinar
over sundet – Dansk-Svensk samarbejde



Der sker meget på kommunikationsområdet, hvor man
bl.a. arbejder på at få skrevet om kirkelivet i andre
medier end vores egne.

Intet til dette punkt

