
Dagsorden og referat 
 

Stiftsrådet   
Dato: 18. maj 2021 

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 Lone 

Balle Olesen og sognepræst og provst Anna Helleberg Kluge. Fra provstierne: Erik Johannes Larsen, (Roskilde), Kirsten Vej 

Petersen (Køge), Bodil Therkelsen (Kalundborg), Peter Nielsen (Odsherred), Poul Otto Nielsen (Ringsted-Sorø), Uffe 

Vincentz Schiøtt (Slagelse), Keld Köcher (Tryggevælde) og Benny Hansen (Stege-Vordingborg)  

 

Afbud fra: sognepræst Kirstine Arendt, Anders Christensen (Holbæk) og Marianne Hauge (Greve-Solrød) 

Fraværende: Mogens Kessel (Næstved) 

 

Fra stiftsadministrationen deltog: Fuldmægtig Tine Dreier og afdelingsleder Mette Andersen  

 

1.  Velkomst v/formand Bodil Therkelsen 

 

Formanden bød velkommen 

2.  Orienteringspunkt: 

Godkendt referat fra sidste møde  

 

• Bilag 1: Referatet fra stiftsrådsmødet den 10. februar 2021 

 

Nyt fast punkt, hvis der er noget, der skal følges op på. 

 

3.  Godkendelse af dagsorden  

 

Dagsordenen blev godkendt 

4.  Tema:  

Folkekirken og Religionsmøde – præsentation af arbejde og ny organisering v/ Ane Kirstine Brandt 

 



 

Ane Kirstine Brandt præsenterede arbejdet og ny organisering i Folkekirke og Religionsmøde.  

 

F&R vil gerne komme på besøg en gang om året – ikke nødvendigvis hos stiftsrådet, men gerne input til hvor det ellers kunne 

være ?  

 

Ane Brandt fortalte bl.a. at noget af det nye er, at der vil blive holdt et årsmøde – første gang den 26.marts 2022. Hvert stiftsråd 

i landet skal udpege en deltager til årsmødet. Årsmødets formål, fx ”Hvad skal vi arbejde med fremadrettet” ? 

 

F & R s nye organisering fremgår af hjemmesiden www.religionsmoede.dk 

 

Ane Brandt henviste til ”Shariamanifestet” – podkast + publikation.  

Dansk Muslimsk Manifest, Sharia Manifestet Podcast og Manifest | Dansk muslimsk mani (danskmuslimskmanifest.dk) 

 

Ane Brandt spurgte om stiftsrådet havde kendskab til religionsmøder i stiftet, som andre kunne lade sig inspirere af og opfordrede 

til, at man abonnerer på F & Rs nyhedsbrev Abonner | religionsmoede.dk 

 

 

 

Anna Kluge ankom under dette punkt. 

 

5.   

Orienteringspunkt: 

Status vedr. valg til stiftsråd og provstiudvalg 

 

Orientering om høring vedr. bekendtgørelse om valg til stiftsråd og provstiudvalg. Der blev sendt et fælles svar fra alle stifter. 

Datoer: 

Offentligt møde om valget i tidsrummet 16. august – 5. september 2021 

Kandidatlister senest 13. september 2021 kl. 19 

Hvis der skal være valg er fristen den 18. oktober 2021.  

 

6.  Orienteringspunkt: 

Bindende stiftsbidrag 2021 

 

• Bilag 2: Budgetopfølgning pr. 30. april 2021  

 

Budgetopfølgningen blevet taget til efterretning. 

 

7.  Beslutningspunkt 

http://www.religionsmoede.dk/
http://www.religionsmoede.dk/
https://www.danskmuslimskmanifest.dk/
https://www.danskmuslimskmanifest.dk/
https://www.danskmuslimskmanifest.dk/manifest
https://www.danskmuslimskmanifest.dk/manifest
https://religionsmoede.dk/netvaerk/abonner
https://religionsmoede.dk/netvaerk/abonner


Stillingtagen til ansøgninger om støtte af det bindende stiftsbidrag 

 

Stiftsrådet har i 2021 afsat 150.000 kr. på budgettet til øvrige projekter. 

 

• Bilag 3: Notat over bevilget støtte 2021  

 

a) Ansøgning fra Irene Larsen og Anne-Birgitte Zoëga om støtte til bogprojektet: ”Vi er også kirken – Skitse til 

en regnbueteologi”. De søger om 5.000 kr., men skriver at ethvert beløb til støtte for projektet er 

velkomment. 

 

Formand og biskop indstiller, at der gives afslag på ansøgningen. 

 

a) Bilag 4: Ansøgningen af 20. februar 2021  

 

Stiftsrådet besluttede at give afslag på ansøgningen. 

 

 

b) Ansøgning fra sognepræst Eva-Maria Schulz om støtte på 10.000 kr. til udgivelse af et ”kirkeblad” for indsatte 

i fængsler, arresthuse og på pensioner 

 

Formand og biskop indstiller, at der bevilges et engangsbeløb som støtte til opstart, og at stiftsrådet spørger, 

hvordan man fremadrettet vil finansiere udgivelsen. 

 

b) Bilag 5: E-mail af 25. marts 2021 med ansøgningen  

 

Stiftsrådet besluttede at give støtte i form af et engangsbeløb på 10.000 kr med opfordring til at melde tilbage vedr. 

finansiering af fremtidig drift. 

 

c) Ansøgning fra Thomas Gudbergsen og Lone Vesterdal om støtte på 10.000 kr. til udgivelse af bogen 

”Sjælesorg i bevægelse – En introduktion til hovedspor i sjælesorgens teologi og praksis i Danmark”  

 

Formand og biskop indstiller, at der gives afslag på ansøgningen. 

 

c) Bilag 6: Ansøgningen  

 

Stiftsrådet besluttede at give afslag på ansøgningen. 

 

d) Ansøgning fra Salmer.dk og Salmehistorisk Netværk v/Morten Skovsted om støtte til bogprojektet ”Udsigt fra 

troens gren - en artikelsamling om salmer, salmedigtere m.v.” 



 

Der ønskes støtte på en af følgende måder: 

- I form af et beløb til at gennemføre projektet 

- I form af på forhånd at love at aftage 100 bøger til 5.000 kr. 

- I form af på forhånd at love at aftage 200 bøger til 10.000 kr. 

 

Formand og biskop indstiller, at der gives afslag på ansøgningen. 

 

 

• Bilag 7: Ansøgningen  

 

Stiftsrådet besluttede at give afslag på ansøgningen. 

 

 

e) Ansøgning fra Viborg Stiftsråd om støtte på 11.000 kr. til en fælles landsdækkende julekalender 2021  

 

Formand og biskop indstiller, at ansøgningen imødekommes. 

 

• Bilag 8: E-mail af 4. maj 2021 med ansøgning af 29. april 2021  

 

Stiftsrådet besluttede at støtte med 11.000 kr. 

 

f) Orientering om at biskoppen i henhold til bemyndigelse fra stiftsrådet har bevilget støtte på 1.500 kr. til 

filmprisen Gabriel 

 

• Bilag 9: E-mail af 5. maj 2021 fra Landsforeningen af Menighedsråd med ansøgning af 3. maj 2021  

 

Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning. 

 

 

 

8.  Orienteringspunkt: 

Fremtidig placering af provstestillinger 

 

a) Stege-Vordingborg Provsti 

 

Placeringen af provstestillingen i Stege-Vordingborg Provsti har tidligere været drøftet på stiftsrådsmødet den 

2. december 2020, men planerne er ændret 

 



 

b) Tryggevælde Provsti  

 

c) Ringsted-Sorø Provsti 

 

 

Biskoppen orienterede om, at provstier følger kommunegrænserne og at man i Roskilde Stift – som er et landstift – gerne ser 

provster fra både land og by.  

 

Biskoppen orienterede om tankerne med de 3 kommende ledige provstestillinger. 

  

9.  Orienteringspunkt: 

Himmelske Dage v/ domprovsten 

 

Domprovsten orienterede fra det seneste arbejde, hvor det nu er tydeligt, at der er brug for en ansat 

kommunikationsmedarbejder, som skal hjælpe med en strategi. Har fået stor hjælp af stiftets kommunikationsmedarbejder.  

 

www.himmelskedage.dk er endelig opdateret med Himmelske Dage i Roskilde 

 

10.  Orienteringspunkt 

Fælles kapitalforvaltning v/ Kirsten Vej Petersen 

 

Der har været møde i bestyrelsen den 11. februar 2021. Næste møde er den 20. maj 2021. 

 

• Bilag 10: E-mail af 10. februar 2021 fra Aarhus Stift – brev om status for KAS-GIAS-udbud  

• Bilag 11: E-mail og brev af 29. april 2021 fra Aarhus Stift om status på KAS-GIAS-udbuddet  

• Bilag 12: Referat af bestyrelsesmøde den 11. februar 2021  

• Bilag 13: E-mail af 16. februar 2021 fra økonomiansvarlig for Viborg og Aarhus Stifter om forventning til 

renteafkast af investeringsbeviser 2022  

 

Kirsten Vej Petersen orienterede om seneste nyt, fx om nyt KAS system – kommer i test drift nu i 2 stifter. I drift i efteråret 2021. 

GIAS udbud er blevet aflyst. Nuværende GIAS bliver moderniseret og er klar til brug i det nye år.  

 

11.  Orienteringspunkt: 

Budgetsamråd vedrørende fællesfonden v/ Poul Otto Nielsen 

 

Der har været møde den 11. marts 2021 

 

• Bilag 14: Poul Otto Nielsens e-mail med dagsorden og bilag til mødet den 11. marts 2021  

http://www.himmelskedage.dk/
http://www.himmelskedage.dk/


 

Poul Otto Nielsen orienterede fra mødet 11. marts 2021, der foregik virtuelt. Ingen beslutninger på mødet – kun 

orienteringspunkter.  

12.  Orienteringspunkt: 

Orientering om status i arbejdet med et landsdækkende sekretariat til understøttelse af folkekirkens grønne 

omstilling v/ biskoppen 

 

• Bilag 15: ”handout”  

 

Biskoppen orienterede om, at biskopperne på bispemøde i 2020 besluttede, at støtte Folketingets målsætning om reduktion af 

CO2 med 70% inden 2030.  

 

Et udvalg bestående af biskopper, Provsteforeningen, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet har derfor udformet 

en ansøgning til omprioriteringspuljen om en 4 årig ansøgning til et udviklingsprojekt til et tværgående samarbejde på tværs af 

stifterne. Et sekretariat med henblik på folkekirkens grønne omstilling.  

 

13.  Orienteringspunkt 

Samskabelse v/ biskoppen 

 

• Bilag 16: Notat fra primo maj 2021 om samskabelsesarbejde i Roskilde Stift. Notatet er udarbejdet af Anita 

Engdahl  

 

Biskoppen redegjorde ved en kort gennemgang om samskabelse.  

 

Samskabelser er ”det nye sort” – kirken skal være i samarbejde med andre aktører i samfundet (kommune, foreninger osv). 

Notat er udarbejdet for at dokumentere, hvor der sker samskabelse og for at synliggøre, hvor der bliver arbejdet med andet end 

kerneopgaverne (dåb, begravelse osv.). 

 

Forrige nummer af Stiftsbladet havde en artikel om samskabelse.  

 

https://roskildestift.dk/_Resources/Persistent/9/6/0/b/960bba2c877c7f3ff911e919fe9fd6efdab7555b/Stiftsbladet_feb21.pdf 
 

Stiftsrådet drøftede herefter gennemgangen.  

 

Opfordring til at kontakte Anita Engdahl, hvis man har gode ideer eller spørgsmål.  

 

14.  Orienteringspunkt: 

Orientering om virtuelt fællesmøde for stiftsrådsmedlemmer den 13. marts 2021 v/ biskoppen og formanden, som 

deltog i mødet 

https://roskildestift.dk/_Resources/Persistent/9/6/0/b/960bba2c877c7f3ff911e919fe9fd6efdab7555b/Stiftsbladet_feb21.pdf
https://roskildestift.dk/_Resources/Persistent/9/6/0/b/960bba2c877c7f3ff911e919fe9fd6efdab7555b/Stiftsbladet_feb21.pdf


 

• Bilag 17: E-mail af 18. marts 2021 fra Viborg Stift med referat og bilag fra oplæg  

 

 

Formanden henviste til det meget udførlige referat. Næste møde foregår på Fyn,  

 

15.  Orienteringspunkt: 

Kirken på Landet v/ Bodil Therkelsen 

 

Optræder også under samskabelse. Landsnetværk mødes en gang om året om et bestemt emne – næste gang Diakoni.  

Provst i Odsherred Karin Bundgaard, sognepræst i Sorterup Gitte Rasmussen og Bodil Therkelsen fra stiftsrådet er stiftets lokale 

netværk.  

https://www.fkuv.dk/kirken-paa-landet 

16.  Orienteringspunkt: 

Differentieret vedligehold af kirker v/ Bodil Therkelsen 

 

5 stifter er gået sammen om at arbejde med differentieret vedligehold af kirker. Skal først til at starte nu. Der er afholdt et møde 

og det næste bliver 4. juni 2021. Der bliver løbende lagt information på DAP. Der vil blive brug for hjælp til hvordan man kommer 

videre med diverse projekter. Forventer et produkt til alle om 2 år.  

 

Vel mødt under sky på kirkesti 

17.  Beslutningspunkt: 

Udvalg 

 

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

 

a) Diakoniudvalget: Ansøgning om at sognepræst og formand for menighedsplejen Ane laBranche indtræder i 

udvalget 

 

a) Bilag 18: E-mail af 15. februar 2021 fra udvalget  

 

Stiftsrådet godkendte at Ane LaBranche indtræder i Diakoniudvalget 

 

b) RSRU: Ansøgning om at sognepræst Anne Spangsberg og MR formand Linette Darling fra Slagelse indtræder i 

udvalget.  

 
Stiftsrådet godkendte, at sognepræst i Hvalsø-Særløse Anne Spangsberg og MR formand for Slagelse Skt. Peder Lenette 

Darling indtræder i RSRU – RSRU består herefter af 9 medlemmer. 

 

https://www.fkuv.dk/kirken-paa-landet
https://www.fkuv.dk/kirken-paa-landet
https://www.lfstift.dk/_Resources/Persistent/d/3/9/9/d3998f3ba3ab1d01054716fecefb343a1a9700c1/Vel%20m%C3%B8dt%20under%20sky%20p%C3%A5%20kirkesti.pdf
https://www.lfstift.dk/_Resources/Persistent/d/3/9/9/d3998f3ba3ab1d01054716fecefb343a1a9700c1/Vel%20m%C3%B8dt%20under%20sky%20p%C3%A5%20kirkesti.pdf


18.  Orienteringspunkt: 

Udvalg 

 

a) Strategiudvalget v/Peter Fischer-Møller, Bodil Therkelsen, Kirstine Arendt og Poul Otto Nielsen 

 

b) Religionspædagogisk Udvalg v/ tovholdere Kirsten Vej Petersen og Keld Köcher og formand Jens Elkjær Petersen 

 

c) Kommunikations- og Medieudvalg 

v/ Peter-Fischer-Møller, Anne-Sophie Olander Christiansen, Bodil Therkelsen, Keld Köcher, Peter Nielsen og 

Marianne Hauge 

 

Udvalget har haft møde den 17. marts 2021 

 

d) Kursusvirksomhed for præster og andet for præster v/ Peter Fischer-Møller og Bodil Therkelsen.  

Biskoppen glæder sig meget over, at det nu er muligt at afvikle stiftspræstestævne umiddelbart efter pinse på Nyborg Strand.  

 

e) Diakoniudvalget – tovholder Mogens Kessel 

 
Udvalget har haft møde den 16. april 2021 

 

 

f) Udvalg for Kirke på Vej v/tovholdere Peter Fischer-Møller, Anna Kluge og Benny Hansen  

 

Udvalget har haft møde den 16. april 2021 

 

g) Udvalg for Global Kristendom v/tovholdere Peter Fischer-Møller, Anne-Sophie Olander Christiansen, Lone Balle 

Olesen og Mogens Kessel 

 

 

h) Grønt Stiftsudvalg v/tovholdere Bodil Therkelsen, Marianne Hauge og Erik Larsen 

 

Udvalget har haft møde den 20. april 2021 

 

i) Liturgiudvalg v/ Anne-Sophie Olander Christiansen, Lone Balle Olesen og Kirsten Vej Petersen 

 

 

  

19.  Orientering fra stiftet v/biskoppen 

 



Biskoppen orienterede om: 

• Stiftskontoret har været præget af coronahjemsendelse/nedlukning og glæder sig nu over, at stiftsadministrationens 

medarbejdere delvist er vendt tilbage på kontoret og at der efter 21. maj 2021 kommer endnu flere retur på kontoret. Der 

vil dog fortsat være en grad af hjemmearbejde. 

• Landemode bliver holdt næsten helt almindeligt – burde blive holdt Skt. Hans aften (sidste onsdag før Skt. Johannes Dag), 

men det bliver holdt den 16. juni 2021. Gudstjeneste i Domkirken og herefter sammenkomst i Palægården. 

• Flytning til Kgs. Lyngby i sidste uge og fratræden med udgangen af august 2022. 

• Opfordring til at tage hensyn til præsterne, som har mange dåb, vielser osv. ift. igangsætning af de mange spændende 

aktiviteter i sognene, som også skal i gang igen.  

 

20.  Orientering fra formanden  

 

Formanden orienterede om: 

• Glæder sig også over lempelserne ifb. Coronasituationen. Kendskab til mange konfirmationer i august/september. 

• Fra distriktsforeningerne er der også stor lettelse over mulighed for at være forsamlet flere, så der kan afholdes 

generalforsamlinger m.m. 

• Glæde over kommende opsamlinger om hvad coronaen har lært os – FUV har udarbejdet en rapport om erfaringerne. 

• Liv og Vækst udvalg holder snart møde om dåb 

 

21.  Eventuelt 

• Orientering om hvordan et bispevalg foregår 

• Påmindelse om at udvalgene melder tilbage til Strategiudvalget 

  
22.  Kommende møder og øvrige vigtige datoer: 

 

Landemode den 16. juni 2021 kl. 10 

 

Diakoniudvalgets konference den 24. august 2021: ”Fælles om det sociale ansvar” på Comwell i Korsør. Invitationen 

er videresendt til stiftsrådsmedlemmerne den 18. februar 2021  

 

Stiftsrådsmøde den 1. september 2021 kl. 17-20.30 

 

Stiftsdag i Roskilde Kongrescenter den 11. september 2021 kl. 10 

 

Stiftsrådsmøde den 12. oktober 2021 kl. 17-20.30 

 

 

 



 


