Dagsorden og referat
Stiftsrådet

Dato: 1. september 2016
Kl.: 17:00
Sted: Roskilde Stiftskontor, Stændertorvet 3 A, 4000
Roskilde

Følgende deltog i mødet:
Biskop Peter Fischer-Møller, provst Jens Elkjær Petersen, sognepræst Lone Balle Olesen, sognepræst Kristina Bay. Fra
provstierne: Kirsten Vej Petersen (Køge), Bodil Therkelsen (Kalundborg), Anders Christensen (Holbæk), Jørgen Revsbech
(Ods og Skippinge), Tommy Liechti (Slagelse), Ib Skovgaard (Skælskør), Mogens Kessel (Næstved) og John Bech Jensen
(Greve-Solrød)
Stillingen som domprovst er vakant.
Afbud fra sognepræst Kristian Gylling, Kirsten Pilgaard (Roskilde), Per Willemoes (Lejre), Poul Otto Nielsen (Ringsted-Sorø),
Keld Köcher (Tryggevælde) og Jan Abel (Stege-Vordingborg)
Stedfortræder Ulla Thorbjørn Hansen deltog for Kristian Gylling
Fra stiftsadministrationen deltog: stiftskontorchef Helle Saxil Andersen, fuldmægtig Tine Dreier og afdelingsleder Mette
Andersen

1.

Velkomst v/ Tommy Liechti

Formanden bød velkommen.

2.
3.

Godkendelse af dagsorden
Fælles Kapitalforvaltning (Tema)
v/formand Jørgen Nielsen, Aalborg Stift, næstformand
Niels Hørby, Haderslev Stift, stiftskontorchef fra Viborg
Stift Bodil Abildgaard og stiftskasserer Pouli Pedersen,
Viborg & Aarhus Stifter

Dagsordenen blev godkendt.
Formand Jørgen Nielsen og næstformand Niels Hørby,
holdt et oplæg med spørgsmål fra stiftsrådet undervejs.
Bodil Abildgaard og Pouli Pedersen supplerede.
Jørgen Nielsen sluttede oplægget med at bede stiftsrådet
genoverveje sin holdning og tilslutte sig de øvrige 9
stifter.
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Besøg fra den fælles kapitalforvaltning vedr. udvidet
anvendelse af finansieller instrumenter.


Bilag 1. Notat fra Kirsten Vej Petersen vedr.
ændring af bekendtgørelse om bestyrelse af kirkeog præsteembedekapital

4.

Orientering fra formanden

5.

Orientering fra stiftet v/biskoppen

6.

Orienteringspunkt:
Bindende stiftsbidrag 2016

Da repræsentanterne fra Fælles Kapitalforvaltning havde
forladt mødet, drøftede stiftsrådet kort oplægget.
Stiftsrådet vender tilbage med en udmelding efter
stiftsrådsmødet den 11. oktober 2016.
Anders Christensen forlod mødet kl. 18:15
 Kunne være rart med en powerpointpræsentation
om stiftsrådets arbejde til budgetsamråd, som også
tidligere aftalt. Afventer kommunikationsudvalget.
 Danske Sømands- og Udlandskirker: Orientering fra
repræsentantskabsmøde og DSUKs økonomi. Skal
have ny chef ved årets udgang. Vil også være at
finde på DAP i løbet af nogle måneder. DSUK er en
del af Folkekirken


Folkemødet på Bornholm – Roskilde Stift var
repræsenteret med bla Luther Lagkage
v/Annemette Voss. Regner med at få et større telt
til næste år, så vi bliver lidt mere synlige.
 Der er rejst sigtelse mod sognepræst Dan Peschack,
som er fratrådt sin stilling som sognepræst pr. dags
dato efter ansøgning og der er udsendt en
pressemeddelelse i den anledning.
 Snart bliver der ansat en ny domprovst – der er
kommet 16 ansøgninger
 Snart også ny provst i Næstved – om et års tid.
Stiftsrådet skal drøfte placering af provstestillingen.
Medtages på næste stiftsrådsmøde
 Velbesøgt studiedag om den kirkelige betjening af
ældre og demente – 50 deltagere
 Studieudflugt for Grøn Kirke – 29 var på bustur for
at få inspiration til det videre arbejde med grøn
kirke
Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning.
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7.

Bilag 2: Regnskab for det bindende stiftsbidrag pr.
30. juni 2016
Beslutningspunkt:
Stillingtagen til ansøgninger om støtte af det bindende
stiftsbidrag


Bilag 3: Oversigt over bevilget og udbetalt støtte

a) Ansøgning fra Massoud Fouroozandeh om støtte til
udarbejdelse af dåbsoplæringsmateriale på farsi
Biskoppen, formand og næstformand indstiller at der
gives afslag på ansøgningen, idet man bør afvente
det arbejde, der er igangsat i Det Mellemkirkelige
Råd vedrørende oversættelse/udarbejdelse af
materiale


a) Stiftsrådet gav afslag på ansøgningen med henvisning
til, at der er igangsat et lignende arbejde i Det
Mellemkirkelige Råd, og at stiftsrådet henholder sig til
dette.

Bilag 4: Ansøgningen af 14. juni 2016

b) Ansøgning fra Folkekirke & Religionsmøde om støtte
til ”Konference for kristne og muslimske ledere i
Danmark”
Biskop, formand og næstformand indstiller at der
ydes støtte til konferencen.


b) Stiftsrådet besluttede, at videregive ansøgningen til
Global Kristendom – udvalg for Økumeni, Religionsmøde
og Mission.

Bilag 5: Ansøgningen af 7. juli 2016

c) Ansøgning fra arbejdsgruppe v/ Charlotte Hintzner
om støtte på 5.000 kr. til en lokal konference om
dannelse
Biskop, formand og næstformand indstiller at der
ydes støtte som ansøgt, idet konferencen betragtes
som et pilotprojekt.


c) Stiftsrådet besluttede at støtte med 5.000 kr. som
ansøgt, idet konferencen betragtes som et pilotprojekt.
Indbyderne skal opfordres til også at invitere andre
skoletjenester fra stiftet.

Bilag 6: Ansøgningen af 16. august

3

d) Ansøgning om overgangsfinansiering på 85.000 kr. af
projekt ”Ensomme voksne”
Biskop, formand og næstformand indstiller, at
ansøgningen imødekommes, under forudsætning af,
at vi har finansieringen til det.


d) Stiftsrådet besluttede at støtte med 85.000 kr.

Bilag 7: E-mail af 17. august 2016 med
ansøgningen fra diakoniudvalget

e) Ansøgning om støtte på 55.000 kr. til Folkekirken
som attraktiv arbejdsplads – Folkekirken på
uddannelsesmesse 2017

e) Stiftsrådet besluttede at give afslag på ansøgningen
med samme begrundelse som i 2015.

Ansøgningen er modtaget efter formødet. På
stiftsrådsmødet den 2. juni 2015 gav stiftsrådet
afslag på en lignende ansøgning vedrørende
uddannelsesmesse 2016, idet man udtalte at
stiftsrådet fandt at det var et positivt tiltag, som i
givet fald bør finansieres af fællesfonden.


8.

Bilag 8: E-mail af 18. august 2016 med
ansøgningen

Drøftelsespunkt:
Fællesmødet d. 17. september 2016 med
stiftsrådsmedlemmer fra de andre stifter

Stiftsrådet drøftede forskellige emner, som kunne nævnes
på fællesmødet.

Udarbejdelse af dagsorden til mødet. Vi har pt. ikke
modtaget input til dagsordenen fra de inviterede
stiftsrådsmedlemmer.


9.

Bilag 9: Invitationen til stiftsrådene

Orienteringspunkt:
Nyt om stiftsrådets møde med provstiudvalgene den 5.
oktober 2016

Biskoppen orienterede om, at provstiudvalgene og
stiftsrådets udvalg er bedt om input til mødet – hvad er
særligt i jeres provsti nu og fremover.
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Udvalget består af Peter Fischer-Møller, Bodil Therkelsen,
Anders Christensen, provst Erhard Schulte Westenberg
og provst Connie B. Beier

10. Orienteringspunkt:

Nyt om stiftsdagen den 25. marts 2017
Udvalget består af Peter Fischer-Møller, Tommy Liechti,
Ulla Thorbjørn Hansen, Bo Nygaard Larsen og Jens Elkjær
Petersen


Bilag 10: Referat fra møde i planlægningsudvalget
den 5. juni 2016

11. Orienteringspunkt:

Nyt fra møde den 20. juni 2016 i budgetsamråd vedr.
fællesfonden v/ Poul Nielsen


Bilag 11: Endeligt referat fra mødet

12. Orienteringspunkt:

Rapport fra studietur til London for biskop, stiftsjurister
og provster


Materialet bliver sendt til Ulla Bidstrup fra FUV, som vil
bearbejde materialet og reflektere over det.
Emnet for stiftsdagen 2017 er ”Hvad er reformationens
betydning for os i dag ?”
Forslag om at en lektor fra RUC, en lektor fra teologisk
fakultet og måske Anders Morgenthaler som
oplægsholdere.
Stiftsårbogen skal igen bruges som
forberedelsesmateriale for stiftsdagen.
Stiftsrådet ønsker fremover at afsætte mere tid til at
drøfte punkter på budgetsamrådets dagsorden.
Holde øje med datoer for budgetsamråd i forhold til
stiftsrådsmøder, så der er mere opmærksomhed på at der
evt. kan ske en koordinering.
Stiftsrådet tog rapporten til efterretning.

Bilag 12: Rapporten

13. Drøftelsespunkt:

Stiftets vision/mission – gæstfrihed (se referat fra
landemode) v/ biskoppen
 Bilag 16 Vision & Mission for stiftsrådet

Drøftelse af formandens oplæg og om det videre arbejde.
Stiftsrådet vedtog at tage udgangspunkt i Roskilde Stifts
vision/mission fra årsrapporteringen til drøftelse på
næste stiftsrådsmøde. Evt. i grupper.
Punktet medtages på næste stiftsrådsmøde den 11.
oktober 2016.

14. Orienteringspunkt/beslutningspunkt:
Udvalg:
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a)Strategiudvalget
Referat fra møde den 22. august 2016 – se DAP
b)Religionspædagogisk Udvalg

a) Det blev besluttet at invitere til foredrag med Hans
Vium Mikkelsen fra FUV. Der var umiddelbart mest
stemning for en lørdag.
b) Fokus på dåbskonference og arbejde med at finde en
koordinator til Din Tro – Min Tro

Udvalget holder sit næste møde den 31. august 2016 –
referat vil blive lagt på DAP, når vi modtager det
c) Ingen bemærkninger
c)Kommunikations- og Medieudvalg
Udvalget holder sit næste møde den 13. oktober 2016.
d)Kursusvirksomhed for præster og andet for præster

d) Møde for nylig – styr på Roskilde Konvent, som handler
om teologi, køn & krop den 12. oktober 2016. Har også
besluttet tema for stiftspræstestævnet 2017 om
”Ortodoksi i 2017”

e)Diakoniudvalg
Udvalget indstiller nyt medlem efter Charlotte Clantes
udtræden: Anne Kathrine Clausen
Referat fra møde den 27. maj 2016 – se DAP
f)Udvalg for Kirke på Vej
Udvalget holder sit næste møde den 22. september
2016

e) Sognepræst og korshærspræst Anne Kathrine Clausen
blev godkendt som nyt medlem
f) Stiftsrådet godkender at sognepræst Anna Kluge
indtræder i udvalget, hvis udvalget for Kirke på Vej er
indforstået
g) Stiftsrådet overlader til udvalget om at beslutte evt. nyt
medlems indtræden

g)Udvalg for Global Kristendom
Torben Hjul Andersen er udtrådt af udvalget
Udvalget holder sit næste møde den 19. september
2016

h) 25. september 2016 kl. 17 – Skabelsesgudstjeneste i
Roskilde Domkirke med efterfølgende bespisning.

h)Udvalg for Grøn Kirke
Udvalget holder sit næste møde den 14. september
2016.

i) Øresundskonference er på plads – formentlig august
2017. Korprojekt har ikke fået penge, men kor fra
Brasilien kommer til januar – der er mulighed for at booke
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i)Udvalg vedr. Reformationsjubilæet
Udvalget holder sit næste møde den 31. august 2016 –
referatet vil blive lagt på DAP, når vi modtager det.

dem. Også mulighed for at booke kor fra Tanzania, som
kommer til august 2017. Luther Lagkage projektet: der er
i dag er kommet 7 opskrifter. Sola Scriptura-projektet er
undervejs og også Plant Håb-projektet bliver udrullet nu.

15. Orienteringspunkt:

Bindende stiftsbidrag 2015
Orientering om, at Rigsrevisionen har ikke haft
bemærkninger til 2015 regnskabet for det bindende
stiftsbidrag.

Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning.

16. Orienteringspunkt:
Stiftsmidlerne


Rapportering for stiftsmidlerne pr. 30. juni 2016 –
bilag 13

Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning.

17. Orienteringspunkt:

Årsberetning 2015/16 fra Folkekirke og Religionsmøde
Årsberetningen kan ses på Folkekirke og Religionsmødes
hjemmeside.

Stiftsrådet tog årsberetningen til efterretning.

Se dette link:
http://www.religionsmoede.dk/index.php/nyheder/669arsberetning-201516-er-udkommet
Til stiftsrådsmødet vil vi medbringe et antal
årsberegninger i papirudgave.


Bilag 14: Mail af 19. august 2016 fra Folkekirke og
Religionsmøde og følgebrev til årsberetningen

18. Eventuelt

Intet til dette punkt
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19. Næste møde:
Den 11. oktober 2016 (budgetmøde)
Andre vigtige datoer:
 Dåbskonference/Fællesmøde med øvrige stiftsråd
den 17. september 2016
 Stiftsrådets møde med provstiudvalg den 5.
oktober 2016
 Stiftsrådsmøde den 24. november 2016
 Stiftsdagen den 25. marts 2017
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