
 

Referat 
 

 

Stiftsrådet 
 

 
 

Dato: 8. september 2022 

Kl.: 17:00-20:30 

Sted: Landemodesalen 

Følgende deltog i mødet: 

 

Formand Bodil Therkelsen (Kalundborg Provsti) 

 

Fra provstierne: Eigil Jógvan Waagstein (Roskilde), Claus Carmel (Lejre), Kirsten Vej Petersen (Køge), Jan Eberholst (Holbæk), 

Henrik Danielsen (Odsherred), Poul Otto Nielsen (Ringsted-Sorø), Uffe Vincentz Schiøtt (Slagelse), Jan Østerskov (Tryggevælde), 

Poul Sandberg (Næstved) og Mogens Slot Nielsen (Greve-Solrød) 

 

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

Marbæk Johansen, sognepræst Freja Boe-Hansen og sognepræst Martin Leif Ishøy 

 

Afbud: Sonja Andersen (Stege-Vordingborg) 

 

Fra stiftsadministrationen deltog: Fuldmægtig Tine Dreier og afdelingsleder Mette Andersen 

 

1.  Velkomst v/formanden 

Formanden bød velkommen.  

 

2.  Orienteringspunkt: 

Godkendt referat fra sidste møde 

 

• Bilag 1: Referat fra stiftsrådsmødet den 17. maj 2022 

 

Ingen kommentarer.  

Formanden orienterede om, at Religionspædagogisk Udvalg (RSRU) har talt med Din Tro Min Tro (DTMT) og overlod 

herefter ordet til Jens Elkjær Petersen fra RSRU, som har holdt møde med DTMT den 24. august 2022. DTMT er blevet 

bedt om at gennemtænke deres struktur og økonomi. Opfølgende møde mellem RSRU og DTMT i november 2022.  

3. 3: Godkendelse af dagsorden 



 

 

 

 

 

xxxxxxx 

 

3a 

 

Forslag fra Poul Otto Nielsen om nyt beslutningspunkt: Energikrise – spare på opvarmning af kirker og lys på kirkerne. 

 

Dagsordenen blev godkendt med nyt beslutningspunkt – 3a -  ”Energikrise”. 

 

 

 

Stiftsrådet drøftede indgående hvilke muligheder stiftsrådet har for at sende erklæring ud til provstiudvalgene efter 

mødet om hvad der kan gøres af forskellige tiltag ifb. energikrisen. Mette Marbæk, Poul Otto Nielsen og Bodil 

Therkelsen udarbejder forslag til erklæring. Stiftsrådet opfordrer biskoppen til også at melde ud vedr. muligheder for at 

spare på energien ift. fx begrænsning af antal gudstjenester om søndagen i et pastorat.  

 

4.  Tema: 

Poul Otto Nielsen fortæller om arbejdet i budgetsamrådet vedrørende fællesfonden 

 

Poul Otto Nielsen fortalte om arbejdet i budgetsamrådet vedr. Fællesfonden. 

5.  Beslutningspunkt: 

Budgetsamråd vedr. fællesfonden v/ Poul Otto Nielsen 

 

Orientering fra teknisk gennemgang og stiftsrådets prioritering af ansøgninger til omprioriteringspuljen 

 

• Bilag 2: Slides fra teknisk gennemgang & notat vedr. omlægning af brugerbetaling af it-ydelser  

• Bilag 3: E-mail af 27. juli 2022 fra David Varming Winsløw om Folkekirkens Migrantsamarbejdes ansøgning til 

omprioriteringspuljen  

 

Stiftsrådet besluttede efter god og grundig drøftelse at prioritere ansøgningerne således: 

1) Folkekirkens IT: betinget støtte - under forudsætning af, at systemerne kommer til at fungere til brugernes 

tilfredshed og højt niveau af sikkerhed. Og at der ikke læsses yderligere udgifter på de underliggende lokale 

enheder.  

2) Administrative Fællesskab: betinget støtte – henstille at bruge eksisterende system med kapitalforvaltning 

3) Fyens Stift/FLC & KM: Ej støtte – der er meddelt tillægsbevilling 

4) Kirkemusikskolerne: støtte – så der fortsat kan uddannes organister, kirkesangere osv. til glæde for det 

kirkelige liv 

5) Kirkemusikskolerne: støtte – ny måde at tiltrække nye elever. Kunne måske ligge under rammen i pkt. 4 – i 

hvert fald hvad angår 1. år 

6) Biskopperne – dåbskommission: Støtte – dog opfordring til at perioden afkortes og iværksættes hurtigst muligt 

7) Kirkeministeriet - ny arbejdsmiljøundersøgelse: Udgået – har fået bevilling andetsteds 

8) Mellemkirkeligt Råd – Migrantarbejde: Støtte – migranter er kommet for at blive og det skal man arbejde med 



9) Stifternes Løncenter for Menighedsråd & Det Administrative Fællesskab – forprojekt om rådgivning om lokal 

økonomi: Udgået – ansøgningen er trukket tilbage 

10) Studenterpræsterne i Århus – genopretning af lønmidler: Støtte – for at undgå af afskedige. 

 

 

6.  Beslutningspunkt: 

Ansøgninger om støtte af bindende stiftsbidrag 

 

 

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

De midler stiftsrådet i 2021 bevilgede til 1000års jubilæet udbetales primært i 2022, jf. budgetopfølgningen og posten 

”Øvrige projekter”. 

 

• Bilag 4: Oversigt over bevilget støtte 2021  

• Bilag 5: Oversigt over bevilget støtte 2022  

 

Ansøgninger om støtte af bindende stiftsbidrag 

 

a) Ansøgning fra FUV om støtte på 2.000 kr. til at udgive en bog i forlængelse af konferencen ”Forholdet mellem tilsyn 

og ledelse”  

 
Formand, næstformand og biskop indstiller at ansøgningen imødekommes. 
 

• Bilag 6: E-mail af 17. maj 2022 fra Erling Andersen med ansøgningen  

 

Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen fra mellem 2000 kr. og op til 20.000 kr., hvis de andre stiftsråd 

ikke bevilger støtte. Desuden opfordring til en anden gang at søge stiftsrådene på skift om det fulde beløb, når der er 

tale om et beløb i den størrelsesorden.  

Stiftsrådet besluttede desuden at indkøbe bogen til hvert stiftsrådsmedlem, når den er udgivet, hvilket meddeles i 

forbindelse med bevillingsbrevet. 

 

Indholdet i bogen er yderst relevant for stiftsrådets arbejdet, hvorfor man undtagelsesvis støtter en bogudgivelse. 
 

7.  Beslutningspunkt: 

Høring vedr. bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden 

 

Beslutning om stiftsrådets høringssvar. Høringsfristen er den 16. september 2022.  

 



• Bilag 7: Kirkeministeriets e-mail af 24. juni 2022 med høringsmaterialet. Høringsmaterialet er også sendt til jer 

med e-mail af 9. juli 2022 

• Bilag 8: Stiftsrådets høringssvar af 17. maj 2022 som svar på høring om investeringspolitik for fællesfondens 

reserver (som biskop og stifts  

• Bilag 9: E-mail af 31. august 2022 med høringssvar fra Viborg Stiftsråd  

 

Formanden overlod ordet til Eigil Waagstein, som gennemgik forslaget til bekendtgørelsen og udkast til et høringssvar, 

som Kirsten Vej Petersen har til kommentering. Stiftsrådet drøftede herefter Eigil Waagsteins indlæg. Stiftsrådet 

bemyndigede Eigil Waagstein og Kirsten Vej Petersen til at færdiggøre et udkast til svar, som Bodil Therkelsen 

rundsender til stiftsrådets medlemmer mandag den 12. september 2022.  

 

8.  Drøftelse af høring vedr. lov om ændring af lov om menighedsråd, lov om folkekirkens økonomi og lov om forsøg i 

folkekirken – høringssvar er fremsendt pga. udløb af høringsfrist, jf. mail-korrespondance herom. 

 

• Bilag 10: Kirkeministeriets e-mail af 7. juli 2022 med høringsmaterialet.  Høringsmaterialet er også sendt til jer 

med e-mail af 9. juli 2022 

• Bilag 11: Stiftsrådets høringssvar sendt til Kirkeministeriet den 17. august 2022 pga. høringsfrist  

• Bilag 12: Høringssvar fra Helsingør Stiftsråd og Helsingør Stiftsøvrighed  

 

Stiftsrådet udtrykte stor begejstring for det udarbejdede høringssvar, som i øvrigt også kan bruges lokalt. 

 

9.  Beslutningspunkt: 

Invitation fra Folkekirke & Religionsmøde til konference for kristne og muslimske ledere i Danmark den 4.- 5. 

november 2022 i Odense 

 

Valg af repræsentant fra stiftsrådet til at deltage i konferencen 

 

• Bilag 13: E-mail af 5. juli 2022 fra Folkekirke & Religionsmøde med invitationen  

 

Stiftsrådet besluttede, at Mogens Slot Nielsen deltager i konferencen og selv tilmelder sig via linket i invitationsmailen. 

10.  Beslutningspunkt 

Arbejdsmiljø – hvordan kan stiftsrådet være med til at fremme det gode arbejdsmiljø overalt i stiftet? v/ biskoppen 

 

Se links: 

 

https://roskildestift.dk/nyheder/seneste-nyheder/arkiv-2020/ny-handleplan-ved-seksuel-chikane-mod-praester-i-roskilde-stift 
 
https://kirketrivsel.dk/indhold/vejledning-om-h%C3%A5ndtering-af-seksuel-chikane-p%C3%A5-arbejdspladsen 
 

https://roskildestift.dk/nyheder/seneste-nyheder/arkiv-2020/ny-handleplan-ved-seksuel-chikane-mod-praester-i-roskilde-stift
https://kirketrivsel.dk/indhold/vejledning-om-h%C3%A5ndtering-af-seksuel-chikane-p%C3%A5-arbejdspladsen


Tidsånd | Kirken den er et gammelt hus | DR LYD”  
 

Stiftsrådet besluttede, at det på hjemmesiden tydeligt skal fremgå, hvor man kan finde vejledninger om arbejdsmiljø 

osv. Stiftsrådet besluttede desuden, at drøftelse vedr. arbejdsmiljøet kommer på dagsordenen på kommende møder. 

Stor enighed om at arbejde videre med arbejdsmiljø. 

 

11.  Orienteringspunkt: 

Bindende stiftsbidrag 

 

a) Budgetopfølgning 

 

• Bilag 14: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022  

 

Stiftsrådet tog budgetopfølgningen til efterretning.  

 

12.  Orienteringspunkt 

Fælles kapitalforvaltning v/ Kirsten Vej Petersen 

 

Der har været møde den 7. september 2022. 

 

• Bilag 15: Information fra Den fælles Kapitalforvaltning om at realiseret kurstab nu overstiger renteindtægterne 

hos kapitalforvalterne 
• Bilag 16: E-mail af 29. juni 2022 fra Århus Stift om indgået kontrakt med Jyske Invest som administrator i 

stifternes kapitalforvaltning  
• Bilag 17: E-mail af 27. juli 2022 fra Viborg Stift vedr. sagsbehandlingstid for tilbagesøgning af dansk 

udbytteskat  
 

Kirsten Vej Petersen orienterede fra mødet den 7. september 2022 og om status, fx i forhold til investeringer og 

renter. Stiftsrådet drøftede herefter orienteringen.  

 

13.  Orienteringspunkt 

Stiftsmidler 

 

a) Regnskab vedr. stiftsmidlerne pr. 31. juli 2022 

• Bilag 18a: Stiftsmidler 

 

b) Den endelige revisionspåtegning fra Rigsrevisionen for revision af regnskabet for stiftsmidlerne 2021 

• Bilag 18b: Rigsrevisionens revisionspåtegning for 2021 og rapport for juridisk-kritisk revision 2021  

 

https://www.dr.dk/lyd/p1/tidsaand/tidsand-2022-08-21


Kirsten Vej Petersen orienterede om Rigsrevisionens besøg og afrapportering.  

 

Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning.  

 

14.  Orienteringspunkt: 

Evaluering af Himmelske dage i Roskilde for så vidt angår indholdet.  

 

Den endelige evaluering vil foreligge på Danske Kirkes Råds halvårsmøde i oktober. 

 

Evaluering vedr. økonomi vil være på dagsordenen til stiftsrådsmødet den 6. oktober 2022. 

 

• Bilag 19: E-mail af 24. juni 2022 fra Danske Kirkedage med bl.a. link til evalueringskema  

 

Formanden opfordrede til at stiftsrådets medlemmer udfylder evalueringsskemaet.  

 

15.  Orienteringspunkt: 

Evaluering af fejring af stiftets 1000års jubilæum den 19. – 21. august 2022 

 

• Bilag 20: Program for Kirke og Samfund i 1000 år – Roskilde Stift 1022-2022   

 

Desværre ingen større succes at flytte jubilæet – for mange andre arrangementer, som det var svært at konkurrere 

med. Ellers mange spændende foredrag.  

 

Stor tak til aktørerne og en opfordring til stiftet om at huske at takke aktørerne – herunder stiftets personale.  

 

16.  Orienteringspunkt: 

Nyt fra arbejdsgruppen der arbejder med stiftsdagen 2023 

 

Der er reserveret en hal i Roskilde Hallerne lørdag den 18. marts 2023. 

 

Arbejdsgruppen består af Mogens Slot Nielsen, Mette Marbæk Johansen, Freja Boe-Hansen og Bodil Therkelsen, der 

samarbejder om planlægningen med biskoppen og kommunikationsmedarbejderen. 

 

Arbejdsgruppen indkalder snart til et møde, hvor biskoppen også er med. En evt. flytning af stiftsdagen til en anden 

lokation drøftes på mødet.  

17.  Beslutningspunkt 

Beslutninger vedr. udvalgene 

 

a) Kursusvirksomhed for præster og andet for præster 



 

Godkendelse af kommissorium for Homiletisk Netværk, jf. stiftsrådsmødet den 17. maj 2022 

 

• Bilag 21: Homiletisk Netværks forslag til kommissorium  

 

Stiftsrådet besluttede at udsætte evt. godkendelse til stiftsrådets møde i december 2022.  

 

 

b) Grønt Stiftsudvalg 

 

Godkendelse af nyt kommissorium 

 

• Bilag 22: E-mail af 13. juli 2022 fra Martin Ishøy med udvalgets forslag til nyt kommissorium  

 

Stiftsrådet besluttede at udsætte evt. godkendelse til stiftsrådets møde i december 2022.  

 

 

 

c) Global Kristendom 

 

1. Godkendelse af 3 nye medlemmer: Jannie Persson, sognepræst i Lyderslev og Frøslev Sogne, migrantpræst i 

Tryggevælde Provsti, Meghan Welsch Jakobsen, sognepræst i Soderup-Kirke Eskilstrup Sogn, migrantpræst i 

Holbæk Provsti og Thomas Horneman-Thielcke, sognepræst i Herlufsholm Sogn, udvalgets medlem af 

Mellemkirkeligt Råd. 

2. Godkendelse af nyt kommissorium 

 

• Bilag 23: Global Kristendoms forslag til kommissorium og medlemmer 
 

Stiftsrådet besluttede at udsætte evt. godkendelse af såvel medlemmer som kommissorium til stiftsrådets møde i 

december 2022.  

 

 

Valg af ny repræsentant til Det Mellemkirkelige Råd 

 

 

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

Mellemkirkelige Råd for perioden 2022-2026, men Sarah Krøyer Ziethen har fået bevilget 3 års orlov for at arbejde i 

Tanzania. 

 



• På seneste møde besluttede Global Kristendom at spørge Thomas Horneman-Thielcke om han evt. ville være 

interesseret i at indtræde som Roskilde Stifts repræsentant. 

 

Stiftsrådet besluttede at udsætte beslutningen om ny repræsentant til Det Mellemkirkelige Råd til mødet den 6. 

oktober 2022.  

 

18. Orienteringspunkt  

Sidste nyt fra udvalgene 

 

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

 

a) Strategiudvalget 

 

 

b) Religionspædagogisk Udvalg  

 

Udvalget har haft møde den 1. juni 2022 

 

 

c) Kommunikations- og Medieudvalg 

 

Udvalget har haft møde den 17. juni 2022 

 

 

d) Kursusvirksomhed for præster og andet for præster 

 

 

e) Diakoniudvalg  

 

Udvalget har haft møde den 1. september 2022 

 

 

f) Udvalg for Kirke på Vej  

 

Udvalget har haft møde den 6. september 2022 

 

 

g) Udvalg for Global Kristendom 

 



Udvalget har haft møde den 17. august 2022 

 

  

h) Grønt Stiftsudvalg  

 

Udvalget har haft møde den 23. juni 2022 

 

 

i) Liturgiudvalg  

 

Udvalget har haft møde den 14. juni 2022 

 

 

19. Orientering fra stiftet v/biskoppen 

• Er glad for at være begyndt og til snart at flytte til byen 

• Er i gang med de første møder og har flere i udsigt 

 

20. Orientering fra formanden v/Bodil Therkelsen 

• Provstiudvalgskonferencen 1. oktober 2022  

• Orientering om at Sonja Andersen har skrevet til Landsforeningen af Menighedsråd om bopælspligt: Hvad gør vi 

med tjenesteboligsituationen? 

 

21. Evt. 

• Orientering om artikel i Sjællandske Medier om arbejdsmiljø /Ulla Thorbjørn Hansen 

 

22. Kommende møder og øvrige vigtige datoer: 

 

Stiftsrådsmøder: 

• 6. oktober 2022 kl. 17-20:30 

• 7. december 2022 kl. 17-20:30 

 

Øvrige datoer: 

• Fælles møde for alle stiftsråd: 26. november 2022 kl. 10-15 i Fredens kirke, Odense  
• Stiftsdag lørdag den 18. marts 2023 

 

 

  



 


