
 Dagsorden og referat 
 

Stiftsrådet   
Dato: Den 11. oktober 2016 

Kl.: 17:00 

Sted: Roskilde Stiftskontor, Stændertorvet 3 A, 4000 

Roskilde 
Følgende deltog i mødet:  

Biskop Peter Fischer-Møller, sognepræst Kristian Gylling og sognepræst Kristina Bay. Fra provstierne: Kirsten Pilgaard 

(Roskilde), Per Willemoes (Lejre), Kirsten Vej Petersen (Køge), Bodil Therkelsen (Kalundborg), Poul Otto Nielsen (Ringsted-

Sorø), Tommy Liechti (Slagelse), Ib Skovgaard (Skælskør), Mogens Kessel (Næstved), Keld Köcher (Tryggevælde), Jan Abel 

(Stege-Vordingborg) og John Bech Jensen (Greve-Solrød)  

 

Stillingen som domprovst er vakant  

 

Afbud fra: Provst Jens Elkjær Petersen, sognepræst Lone Balle Olesen, Anders Christensen (Holbæk), Jørgen Revsbech (Ods 

og Skippinge) og stiftskontorchef Helle Saxil Andersen 

 

Fra stiftsadministrationen deltog: fuldmægtig Tine Dreier og afdelingsleder Mette Andersen 

 

 
1.  Velkomst v/formanden 

 

Formanden bød velkommen. 

2.  Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsordenen blev godkendt med et nyt pkt. 9 a: Anbringelse 

af menighedsrådenes frie midler. 

3.  Tema:  

Opfølgning på dåbskonferencen den 17. september 2016 

 

Besøg af religionspædagogisk konsulent Stinna Ahrenst. 

 

Der afsættes max. en halv time til dette punkt 

 

Stinna Ahrenst indledte mødet og holdt et oplæg på baggrund 

af dåbskonferencen i september 2016.  

 

Stiftsrådet drøftede herefter oplægget og kom med forslag om 

opfølgning på dåbskonferencen.    

4.  Orientering fra formanden 

 

Formanden henledte opmærksomheden på Kirkefondets 

bogudgivelse ”Landsbykirken som et aktiv” 

5.  Orientering fra stiftet v/biskoppen Biskoppen orienterede om at 



  Anne Sophie Olander Christiansen er udnævnt som 

domprovst pr. 1. november 2016 

 Mange præsteansættelser på det sidste 

 I disse dag er der et lovkompleks på vej - ”Imam love”  

 Dannelseskonference den 1. november 2016 – 

stiftsrådets medlemmer inviteres til at deltage 

 Søren Espersen har kommenteret biskoppens klumme i 

Stiftsbladet, som han opfattede politisk 

 Arbejdsmiljø – biskoppen er engageret flere steder, 

bl.a. i Folkekirkens Arbejdsmiljøråd, som står bag 

www.kirketrivsel.dk  Folkekirkens Arbejdsmiljøråd står 

også bag en kommende arbejdsmiljørådgivning som 

Hans Hjerrild er frikøbt til at lede. Man vil kunne tilkøbe 

sig eller abonnere på arbejdsmiljørådgivning i provstier 

og sogne 

 

 Udvalgskalenderen på hjemmesiden 

 

 

6.  Fastlæggelse af endeligt budget for det bindende 

stiftsbidrag 2017 

 

Det endelige budget skal offentliggøres på stiftets 

hjemmeside senest den 1. november 2016. 

 

 Bilag 1: Formand, næstformand og biskops forslag 

til endeligt budget 2017 

 Bilag 2: Budgetopfølgning pr. 31. august 2016  

 

 

 

Stiftsrådet vedtog det endelige budget for det bindende 

stiftsbidrag 2017. I forhold til det foreløbige budget fra februar 

2016 er der følgende ændringer: 

 Homiletisk netværk nedsættes med 30.000 kr. De 

25.000 kr. overføres til øvrige uddelinger og 5.000 kr. 

til en ny post på budgettet: Folkemøde 

 Folkemøde på Bornholm får en særskilt post og bliver 

budgetteret med 20.000 kr., hvoraf de 15.000 kr. tages 

fra ”konsulenter og udvalg” 

7.  Beslutningspunkt: 

Stillingtagen til ansøgninger om støtte af det bindende 

stiftsbidrag 

 

 Bilag 3: Oversigt over bevilget og udbetalt støtte 

 

a) Ansøgning fra sygehuspræsterne Linda Ishøj 

Frederiksen og Katrine Louise Raun om tilskud op til 

 

 

 

 

 

 

a) Stiftsrådet besluttede at følge indstillingen fra formand, 

næstformand og biskop. 

http://www.kirketrivsel.dk/


25.000 kr. til præsentationsfilm. 

 

Biskop, formand og næstformand indstiller, at der 

afsættes et beløb på f.eks. 15.000 kr. til projektet, men at 

overlades til Kommunikationsudvalgets beslutning, hvem 

der skal udføre arbejdet. 

 

 Bilag 4: Ansøgningen af 29. august 2016   

 

b) Ansøgning fra Folkekirkens Mellemkirkelige Råd om 

støtte på 10.000 kr. til udarbejdelse af 

undervisningsmateriale til brug for dåbsforberedelse og 

kristendomsundervisning af konvertitter til islam. 

 

Global Kristendom har behandlet ansøgningen på 

udvalgets møde den 19. september 2016. Udvalget vil 

gerne støtte ansøgningen med 10.000 kr., med mindre 

stiftsrådet beslutter at de vil støtte ansøgningen. 

 

Biskop, formand og næstformand indstiller, at stiftsrådet 

takker Global Kristendom for at de vil yde støtten på 

10.000 kr. 

 

 Bilag 5: Ansøgning af 5. september 2016 fra Mogens 

Kjær fra Folkekirkens Mellemkirkelige Råd  

b) Stiftsrådet besluttede at følge indstillingen fra formand, 

næstformand og biskop. 

 

8.  Beslutningspunkt: 

Fastlæggelse af dato for foredrag med Hans Vium 

Mikkelsen fra FUV for stiftsrådet efter forslag fra 

Strategiudvalget. 

 

Biskop, formand og næstformand foreslår at foredraget 

holdes til maj-mødet 2017, så maj-mødet starter med 

foredrag fra kl. 16.00 til kl. 18.00 og at det der herefter er 

stiftsrådsmøde efter en spisepause. 

 

Forslag til mulige datoer, hvor Hans Vium Mikkelsen har 

mulighed for at komme: 

 

Onsdag den 10. maj, onsdag den 24. maj eller torsdag den 

 

 

Stiftsrådet at besluttede at foredraget med Hans Vium 

Mikkelsen bliver 1. juni 2017 kl. 16. 



1. juni 2017.  

 

 

9.  Beslutningspunkt 

Fælles Kapitalforvaltning 

 

Stillingtagen til ønsket fra flertallet i bestyrelsen for den 

fælles kapitalforvaltning og de øvrige stiftsråd om ændring 

af bekendtgørelse om bestyrelse af kirke- og 

præsteembedekapitalen, jf. oplæg på mødet den 1. 

september 2016 

 

 

 Bilag 6: Slides fra Fælles Kapitalforvaltnings besøg 

den 1. september 2016 – slides vil blive vist på 

projektor til mødet 

 

 Bilag 7: Referat og nyhedsbrev fra møde den 23. 

august 2016  

 Bilag 8: Nyhedsbrev fra møde den 14. april 2016  

 

 

 

Pkt. 9 a: Anbringelse af menighedsrådenes frie midler 

 

Kirsten Vej Petersen gennemgik de nuværende regler og 

ønskerne for fremtiden og læste et forslag til svar til Fælles 

Kapitalforvaltning op. 

 

Stiftsrådet drøftede Kirsten Vej Petersens oplæg og besluttede 

at tilslutte sig forslag til svar til Fælles Kapitalforvaltning.  

 

Kirsten Vej Petersen skriver på Stiftsrådets vegne et nyt 

forslag, som rundsendes blandt stiftsrådets medlemmer til 

kommentering. Herefter sendes svaret til stiftskontoret med 

henblik på videresendelse til Fælles Kapitalforvaltning. 

 

Svaret indebærer at stiftsrådet tilslutter sig de foreslåede 

ændringer til bekendtgørelse om bestyrelse af kirke- og 

præsteembedekapitalen. 

 

 

 

 

 

 

 

9 a: Poul Otto Nielsen spurgte om muligheden for at anbringe 

menighedsrådenes frie midler i stiftsregi / den Fælles 

Kapitalforvaltning. 

 

Kirsten Vej Petersen tager spørgsmålet med i næste møde i 

Fælles Kapitalforvaltning. 

 

Bodil Therkelsen forlod mødet 

10.  Drøftelsespunkt/orienteringspunkt 

a) Placering af provstestilling i Næstved Provsti 

 

Provst Connie Beier er efter ansøgning bevilget afsked 

med udgangen af juli 2017 

 

 

a) Biskoppen orienterede om at Kirkeministeriet har 

godkendt, at der fortsat er 2 provstestillinger i Næstved 

Provsti og redegjorde herefter for sine tanker om 



 

Kirkeministeriet har godkendt at der fortsat er to provster 

i Næstved Provsti. 

 

b) Provstestillingen i Slagelse 

 

Provst Torben Hjul Andersen fratrådte sin stilling som 

provst i Slagelse Provsti pr. 1. juni 2016, for at blive 

domprovst i Haderslev Stift. 

 

placering af provstestillingen, så der vil være en 

landprovst og en byprovst 

b) Stillingen er slået op 4. – 24. oktober 2016 – 75% 

provst og 25% præst i Skt. Peder og Havrebjerg Sogne. 

 

 

Stiftsrådet havde ingen indvendinger 

 

 

11.  Drøftelsespunkt 

Stiftets vision/mission – gæstfrihed  

 

Fortsættelse af drøftelse på mødet den 1. september 2016. 

 

 

Stiftsrådet drøftede stiftets vision/mission.  

 

Stiftsrådet besluttede at fastholde den nuværende 

vision/mission og arbejde videre med at fastlægge en strategi 

i strategiudvalget. Poul Otto Nielsen deltager også i arbejdet. 

 

Efterfølgende vil provstier og menighedsråd blive inkluderet i 

visionsprocessen. 

 

12.  Drøftelsespunkt 

Evaluering af mødet den 5. oktober 2016 med stiftsrådet 

og provstiudvalgene 

 

 

Stiftsrådet var meget tilfredse med mødet og sendte en tak til 

planlægningsgruppen bag mødet. 

 

13.  Orienteringspunkt: 

Budgetsamråd vedrørende fællesfonden 

 

Stiftsrådets mulighed for at drøfte kommende punkter på 

dagsordenen til møder i budgetsamråd vedrørende 

fællesfonden. 

 

 

 

 

Biskoppen oplyste, at man nu har aftalt med Kirkeministeriet, 

at budgetsamrådsmøder fremover bliver placeret, så man i de 

enkelte stiftsråd kan nå at drøfte emner på dagsordenen. 

14.  Beslutningspunkt/orienteringspunkt: 

Udvalg 

 

a) Strategiudvalget 

 

b) Religionspædagogisk Udvalg 

Formanden mindede om at stiftsrådets tovholder i de enkelte 

udvalg efter hvert møde afleverer et kort resume om mødet.

  

 

a) - 

b) Kirsten Vej Petersen og Bodil Therkelsen tager i uge 42 



 

c) Kommunikations- og Medieudvalg 

 

Udvalget holder sit næste møde den 13. oktober 2016 

 

d) Kursusvirksomhed for præster og andet for præster 

 

e) Diakoniudvalg 

 

f)  Udvalg for Kirke på Vej 

 

Referat fra udvalgets møde den 22. september 2016 – se 

DAP  

 

g) Udvalg for Global Kristendom 

 

 Bilag 9: Invitationen fra Folkekirke & Religionsmøde 

til stiftsrådet til at deltage med én deltager i 

Konference for kristne og muslimske ledere 2016.  

 

 

Biskop, formand og næstformand indstiller, at det 

overlades til Udvalg for Global Kristendom, at beslutte, 

hvem der skal deltage. 

 

Biskoppen har selv fået en invitation og deltager. 

 

Referat fra møde den 19. september 2016 – se DAP  

 

h) Grønt Stiftsudvalg 

 

 

Referat fra møde den 14. september 2016 – se DAP  

i) Udvalg vedr. Reformationsjubilæet 

 

 

 

på trosoplæringskonference i Norge 

c) - 

d) - 

e) Afsluttende rapport om Ensomme Voksne er undervejs 

og udvalget arbejder med næste projekt – muligvis 

Ensomhed på landet 

f) - 

g) Stiftsrådet besluttede at følge indstillingen fra formand, 

næstformand og biskop om at det overlades til Udvalg 

for Global Kristendom, at beslutte, hvem der skal 

deltage 

h) – 

i) - 

15.  Eventuelt Kristian Gylling orienterede om seneste nyt fra 

Folkekirkens Nødhjælp - stiller gerne op, hvis nogle ønsker 



at vide mere. Måske kobling til Global Kristendom 

Poul Otto Nielsen spurgte mht. kilometergodtgørelse. 

Stiftsrådsmedlemmer får lav takst  

 

16.  Næste møde: Den 24. november 2016 

 

Øvrige vigtige datoer: 

 

Stiftsdagen lørdag den 25. marts 2017 

 

 

 

 

 


