
 

Referat  
 

Stiftsrådet 
 
 

 

Dato: 6. oktober 2022 

Kl.: 17:00-20:30 

Sted: Landemodesalen 

Følgende deltog i mødet: 

 

Fra provstierne: Eigil Jógvan Waagstein (Roskilde), Claus Carmel (Lejre), Kirsten Vej Petersen (Køge), Bodil Therkelsen (formand) 

(Kalundborg Provsti), Jan Eberholst (Holbæk), Henrik Danielsen (Odsherred), Poul Otto Nielsen (Ringsted-Sorø), Uffe Vincentz 

Schiøtt (Slagelse), Jan Østerskov (Tryggevælde), Poul Sandberg (Næstved), Sonja Andersen (Stege-Vordingborg) og Mogens Slot 

Nielsen (Greve-Solrød) 

 

Biskop Ulla Thorbjørn Hansen, domprovst Anne-Sophie Olander Christiansen, provst Jens Elkjær Petersen, sognepræst Mette 

Marbæk Johansen, sognepræst, sognepræst Martin Leif Ishøy og sognepræst Andreas Norbjerg 

 

Fra stiftsadministrationen deltog: Fuldmægtig Tine Dreier og afdelingsleder Mette Andersen 

 

1.  Velkomst v/formanden. 

 

Formanden bød velkommen med en særlig velkomst til Andreas Norbjerg, som kort præsenterede sig selv. 

  
2.  Orienteringspunkt: 

Godkendt referat fra sidste møde 

 

• Bilag 1: Referat fra stiftsrådsmødet den 8. september 2022 

 

Ingen bemærkninger.  

 

3.  Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsordenen blev godkendt, med følgende rettelse: Fremtidens stiftsråd – tages med under behandlingen af punktet 

vedr. strategiudvalget.  



 

  
4.  TEMA 

Arbejdet i bestyrelsen for den fælles kapitalforvaltning v/ Kirsten Vej Petersen 

 

• Bilag 2: Referat fra møde i bestyrelsen for den fælles kapitalforvaltning den 7. september 2022  

 

Kirsten Vej Petersen fortalte om arbejdet i bestyrelsen for den fælles kapitalforvaltning, som herefter blev drøftet. 

 

5.  Beslutningspunkt 

Fastlæggelse af datoer for møder i 2023 

 

a) Ordinære møder 

 

Møde i januar/februar  

Størrelsen af det bindende stiftsbidrag 2024 skal være besluttet inden den 1. marts 2023:  

14. februar, 22. februar eller 23. februar 2023  

 

Møde i maj/juni:  

23. maj, 25. maj eller 6. juni 2023 

 

Møde i september:  

5. september, 6. september, eller 7. september 2023 

 

Møde i oktober – budgetmøde, det endelige budget for bindende stiftsbidrag 2023 skal lægges på stiftets hjemmeside 

senest 1. november 2022:  

3. oktober, 5. oktober eller 11. oktober 2023 

 

Møde i slut november/start december:  

30. november, 6. december eller 7. december 2023  

 

b) Andre møder: 

Møde med stiftsrådets udvalg/provstiudvalgene 

 

Stiftsrådet har haft tradition for at holde et årligt møde, hvor skiftevis udvalg og provstiudvalg er blevet inviteret 

 

a) Følgende datoer blev besluttet: 22. februar, 6. juni, 6. september, 11. oktober og 6. december 2023. 

b) Stiftsrådets besluttede, at holde møde for alle provstiudvalg den 5. oktober 2022 kl. 17. På næste møde 

nedsættes et udvalg, som skal arrangere dagen.  



 

Stiftsrådet besluttede desuden at der holdes et visionsmøde. Se desuden under punkt 12.  

6.  Beslutningspunkt: 

Bindende stiftsbidrag  

 

a) Budgetopfølgning 2022 

 

• Bilag 3: Budgetopfølgning pr. 31. august 2022 

 

b) Fastlæggelse af endeligt budget 2023 

 

• Bilag 4: Udkast til budget 2023 udarbejdet på baggrund af budgetønsker fra udvalgene 

• Bilag 5: Notat vedr. udvalgenes budgetønsker 

 

 

 

a) Eigil Waagstein gennemgik budgetopfølgningen, som blev taget til efterretning.  

 

b) Budgettet for 2023 blev efter grundig drøftelse og gennemgang godkendt. Hvis udvalg har brug for flere midler kan 

de søge stiftsrådet om støtte.  

 

 

Når stiftsadministrationen skal indhente forslag til budget 2024, skal det præciseres, at budgetter skal have været 

forelagt respektive udvalg og indgå i et mødereferat inden de indstilles til stiftsrådet. 

 

 

7.  Beslutningspunkt: 

Ansøgninger om støtte af bindende stiftsbidrag 

 

Der er på stiftsrådets budget for 2022 afsat 150.000 kr. til øvrige projekter. 

 

• Bilag 6: Oversigt over bevilget støtte 2022  

 

Ansøgninger om støtte af bindende stiftsbidrag 

 

a) Ansøgning fra Bodil Therkelsen om betaling af kursusafgift på 7.700 kr. til deltagelse i Kirkeministeriets 

facilitatorkursus den 21.- 23. november 2022  

 

• Bilag 7: Ansøgningen fra Bodil Therkelsen  



 

Bodil Therkelsen forlod mødet under behandlingen af dette punkt. 

 

a) Stiftsrådet besluttede at støtte ansøgningen.  

 

8.  Orienteringspunkt: 

Fællesmøde på Fyn for alle stiftsrådsmedlemmer lørdag den 26. november 2022 kl. 10-15 i Fredens Kirke, Odense 

 

Bodil Therkelsen orienterede om, at Fyens Stift arbejder på en dagsorden m.v. Stiftsrådet drøftede herefter flere 

forslag til dagsorden. 

 

Fra stiftsrådet har følgende planer om at deltage: Biskoppen, Bodil Therkelsen, Claus Carmel, Poul Otto Nielsen, Eigil 

Waagstein, Martin Ishøy, Sonja Andersen, Uffe Schiøtt og Jan Østerskov 

 

9.  Orienteringspunkt: 

Himmelske Dage  

 

Evaluering vedr. økonomi 

 

Kasserer for Himmelske Dage – Vagn Birk Jensen – har telefonisk oplyst, at regnskabet viser at godt 90.000 kr. af det 

udbetalte støttebeløb vil skulle tilbageføres til bindende stiftsbidrag. Dette vil ske når regnskabet er endeligt godkendt. 

 

• Bilag 8: Internt regnskab for Himmelske Dage  

 

Stiftsrådet besluttede desuden at Himmelske Dage ikke skal tilbagebetale evt. overskud, men at dette går videre til 

næste gang, der skal holdes Himmelske Dage. 

 

10.  Orienteringspunkt: 

Budgetsamråd vedr. fællesfonden v/ Poul Otto Nielsen 

 

Orientering fra møde i budgetsamrådet, hvor man drøftede prioritering af ansøgninger til omprioriteringspuljen. 

 

Poul Otto Nielsen orienterede fra seneste møde.  

  
  



11.  Beslutningspunkt 

Beslutninger vedr. udvalgene 

 

a) Global Kristendom 

 

o Valg af ny repræsentant til Det Mellemkirkelige Råd 

Punktet er udsat fra mødet den 8. september 2022 

 

På stiftsrådsmødet den 25. februar 2022 blev Sarah Krøyer Ziethen valgt som Roskilde Stifts repræsentant til 

Det Mellemkirkelige Råd for perioden 2022-2026, men hun har fået bevilget 3 års orlov for at arbejde i 

Tanzania. 

 
Global Kristendom indstiller, at Thomas Horneman-Thielcke indtræder som repræsentant i Det Mellemkirkelige Råd. 
Thomas har ifølge udvalget bekræftet, at han stiller sig til rådighed.  
 

 

b) Liturgiudvalg 

 

Gudstjenestereflektion – et tilbud til menighedsråd 

 

• Bilag 9: Udvalgets e-mail af 16. september 2022 med forslag til brev til menighedsråd  

 

 

a) Stiftsrådet besluttede at følge Global Kristendoms indstilling. Thomas Horneman-Thielcke skal inviteres til at 

deltage på et stiftsrådsmøde på et tidspunkt for at fortælle om arbejdet i Det Mellemkirkelige Råd. 

b) Stiftsrådet er positive overfor tilbuddet og foreslår at der aftales nærmere mellem udvalg og biskop om den videre 

strategi. Punktet medtages på mødet i december 2022.  

 

12.  Orienteringspunkt  

Sidste nyt fra udvalgene 

 

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

 

a) Strategiudvalget: Stiftsrådet drøftede forslag om visionsdag og om stiftsrådets strategi & struktur fremover. 

Der skal aftales en mødedato til en visionsaften i starten af januar (hverdag kl. 17-20:30). Strategiudvalget 

holder møde i november 2022. 

Stiftsadministrationen sender forslag til mødedatoer.  

 



 

 

b) Religionspædagogisk Udvalg.:Efterlyser frivillige ”fortællere” til konfirmandtræffet i 2023 – henvendelse til Jens 

Elkjær Petersen. 

 

c) Kommunikations- og Medieudvalg: Ny medarbejder i udsigt. 

 

d) Kursusvirksomhed for præster og andet for præster: Stiftspræstestævnet blev diskuteret. Og nytårkur. 

 

e) Diakoniudvalg: Holder snart temadag.  

 

f) Udvalg for Kirke på Vej. 

 

g) Udvalg for Global Kristendom: Arbejder mere aktivt. Arbejder med kommissorium og indstiller 2 nye medlemmer. 

Ønsker nyt navn: Økumeni og Mission. 

 

h) Grønt Stiftsudvalg: Havde bustur den 23. september med Grøn Kirke til 3 grønne kirker i stiftet med gode drøftelser 

undervejs. Har stadig meget populære graverkurser – dem fortsætter udvalget med. Udvalget arbejder også med 

bæredygtig afsked. Arbejder også med podcast og webinarer.  

 

i) Liturgiudvalg: Har kigget arbejdsform efter i sømmene. Har 3 ben at arbejde på: liturgidebat (hvordan kan 

liturgiudvalget være med til at kaste lys over de folkekirkelige udfordringer (faldende dåbstal), gudstjenestereflektioner 

og idébank/erfaringsudvekslingssted på stiftets hjemmeside. Organist Martin Valsted er trådt ud.  

 

13.  Orientering fra stiftet v/biskoppen 

• Stiftskontorchefstillingen er slået op 

• Ny ledende beredskabspræst er ansat: Søren Schiøler Linck 

• Jeanette Capion er ansat som beredskabspræst 

• Har deltaget i diakonikonference og Organist- & Præstedag 

• Kulturarv – har deltaget i spændende konference om verdensarvscenter – herunder drøftelse om brug af 

palæets lokaler 

• Det trækker ud med at få bispeboligen klar og har derfor nu lejet en bolig i Roskilde 

  
14.  Orientering fra formanden  

• Den grønne omstilling holder webinarer – se nærmere på hjemmesiden. Der er et om el-ladestandere i udsigt 

• FUV - liturgikonference i Haslev (samme uge som konfirmandtræf) - Konferencer | fkuv.dk   
15.  Evt.  
16.  Kommende møder og øvrige vigtige datoer: 

 

https://www.fkuv.dk/konferencer-1


Stiftsrådsmøder: 

 

• Onsdag den 7. december 2022 kl. 17.00-20.30 

• Onsdag 22. februar 2023 kl. 17.00-20.30 

• Tirsdag 6. juni 2023 kl. 17.00-20.30 

• Onsdag 6. september 2023 kl. 17.00-20.30 

• Onsdag 11. oktober 2023 kl. 17.00-20.30 

• Onsdag 6. december 2023 kl. 17.00-20.30 

 

Øvrige vigtige datoer: 

 

• Fællesmøde for alle stiftsrådsmedlemmer lørdag den 26. november 2022 kl. 10-15 i Fredens Kirke, Odense 

• Stiftsmøde lørdag den 18. marts 2023 

• Møde med alle provstiudvalg tirsdag den 5. oktober 2022 kl. 17 

 

 



 


