
Dagsorden og referat 
 

Stiftsrådet   
Dato: 21. oktober 2020 

Kl. 17.00-20.30: Stiftsrådsmøde (budgetmøde) 

Sted: Roskilde Stiftskontor, Stændertorvet 3 A, 4000 Roskilde 

 

HUSK p-tilladelse, hvis du kommer i bil 

 

Følgende deltog i mødet:  

Biskop Peter Fischer-Møller, domprovst Anne-Sophie Olander Christiansen, sognepræst Kirstine Arendt, sognepræst og 

provst Anna Helleberg Kluge. Fra provstierne: Erik Johannes Larsen (Roskilde), Kirsten Vej Petersen (Køge), Bodil 

Therkelsen (Kalundborg), Anders Christensen (Holbæk), Peter Nielsen (Ods og Skippinge), Poul Otto Nielsen (Ringsted-

Sorø), Uffe Schiøtt (stedfortræder for Henrik Hviid) (Slagelse) og Benny Hansen (Stege-Vordingborg) 

 

Afbud: Provst Jens Elkjær Petersen (og afbud fra suppleant provst Detlef von Holst), sognepræst Lone Balle Olesen, Henrik 

Hviid(Slagelse), Keld Köcher (Tryggevælde), Mogens Kessel (Næstved) og Marianne Hauge (Greve-Solrød) 

 

Fra stiftsadministrationen deltog: Fuldmægtig Tine Dreier, fuldmægtig Benedikte Pi Vinkel, kommunikationsmedarbejder 

Sidsel Drengsgaard og afdelingsleder Mette Andersen 

 

 

1.  Velkomst v/ formanden 

 

Formanden bød velkommen. 

2.  Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

Fremover skal administrationen være opmærksom på, om bilag 

skal medtages, hvis de er indkommet for sent. 

3.  Tema: 

Kommunikationsudvalget herunder 

præsentation af den nye 

kommunikationsmedarbejder Sidsel 

Drengsgaard 

 

 

Sidsel Drengsgaard præsenterede sig selv og fortalte om det 

foreløbige arbejde som ny kommunikationsmedarbejder og 

planerne for den kommende tid. 

 

Omdelte printet udgave af et selvportræt  fra www.kirke.dk  

4.  Orienteringspunkt/Beslutningspunkt: 

 

a) Budgetopfølgning pr. 30. september 2020  

 

Anna Kluge ankom til behandling af dette punkt. 

 

a)  Budgetopfølgningen blev taget til efterretning med 

bemærkning om at forventet regnskab 2020 lander på knap 1 

http://www.kirke.dk/


 Bilag 1: Budgetopfølgning  

 Bilag 2: Provst Ulla Thorbjørn Hansens 

redegørelse for brug af indkøbte iPads  

b) Fastlæggelse af det endelige budget 2021 for  

Bindende stiftsbidrag 

 

Det endelige budget skal offentliggøres på 

stiftets hjemmeside senest den 1. november 

2020.  

 

 Bilag 3: Forslag til budget 2021 

udarbejdet på baggrund af budgetønsker 

fra bl.a. udvalgene  

 Bilag 4: Ansøgning om midler på 

budgettet til et Netværk for kristen 

spiritualitet  

 

c) Ansøgning fra RSRU om anvendelse af 50.000 

kr. til et weekendkursus for menighedsråd i 

efteråret 2021 i stedet for den planlagte 

konference samt orientering vedr. 

konfirmandtræf 2021 

 

Biskop og formand indstiller, at ansøgningen 

imødekommes. 

 

 Bilag 5: E-mail af 12. september 2020 fra 

provst Jens Elkjær Petersen 

million kr. under budget pga. corona-relaterede aflysninger. Ulla 

Thorbjørn Hansens redegørelse blev efter drøftelse også taget til 

efterretning. 

 

 

b) Udkast til budgettet blev efter drøftelse endeligt vedtaget med 

følgende ændringer/bemærkninger: 

 Forventet mer-/mindreforbrug skal ændres fra 0 til 967.934 

kr. og det skal af en note fremgå, at det fremkommer fra det 

forventede overskud fra 2020 

 Punktet Netværk for kristen spiritualitet udtages, idet 

stiftsrådet besluttede, at beløbet dækkes af ”øvrige 

projektet”.  

 Henstilling til RSRU om at samarbejde med Liturgiudvalget 

vedr. weekendkursus for menighedsrådsmedlemmer 

 Generel henstilling til udvalg/netværk om at svare på 

henvendelser om budgettal 

 

c) Stiftsrådet godkendte ansøgningen.  

 

 

 

 

5.  Beslutningspunkt: 

Stillingtagen til ansøgninger om støtte af det 

bindende stiftsbidrag  

 

 Bilag 6: Notat over bevilget støtte i 2020 

 

a) Ansøgning fra provst i Aarhus Nordre Provsti, 

Esben Thusgård, om støtte på 15.000 kr. til 

finansiering af bogudgivelse ”Samskabelse og 

samspil” 

 

 

 

 

 

 

 

a) Stiftsrådet besluttede, at give afslag på ansøgningen med 

henvisning til, at stiftsrådet normalt ikke støtter bogudgivelser og 

denne ikke er relateret til det vi arbejder med i Roskilde Stift. 

 



Biskop og formand indstiller, at der gives afslag 

på ansøgningen med henvisning til at 

stiftsrådet normalt ikke støtter bogudgivelser 

og denne ikke er relateret til det vi arbejder 

med i Roskilde Stift. 

 

 Bilag 7: E-mail af 28. august 2020 med 

ansøgningen  

 

6.  Drøftelsespunkt: 

 

Stiftsrådets møde med repræsentanter for 

provstiudvalgene og et medlem fra hvert udvalg 

– nyt møde i stedet for det aflyste møde den 1. 

oktober 2020 kl. 17.00-21.00 i Skt. 

Jørgensbjerg Sognegård  

 

 

 

Punktet udskydes til næste møde.  

 

 

 

7.  Orienteringspunkt: 

Fælles kapitalforvaltning v/ Kirsten Vej 

Petersen 

 

  

  

Kirsten Vej Petersen orienterede fra møde den 20. oktober 2020.  

 

Stiftet skal være opmærksom på størrelsen af likvide midler pga. 

negative renter. 

 

Administrationsbidrag er det samme i 2021 som i 2020.  

 

Stiftets kapital i den Fælles Kapitalforvaltning er pt. 272 millioner 

kroner. 

 

 

 

8.  Budgetsamråd vedrørende fællesfonden v/ Poul 

Otto Nielsen 

 Bilag 7 a: Foreløbigt referat fra møde den 

17. september 2020 i budgetsamråd 

vedrørende fællesfonden 

 

Poul Otto Nielsen orienterede fra mødet i september 2020, 

herunder gennemgang af budgetsamrådets drøftelser vedr. 

ansøgningerne til omprioriteringspuljen.  

 

Stiftsrådet drøftede herefter gennemgangen.  

 

 



9.  Orienteringspunkt: 

Himmelske Dage 2022 

 

 

Domprovsten orienterede om seneste nyt fra udvalget. 

 

 1. november 2020 er deadline for underudvalgenes 

tilbagemelding om aktiviteter og budget.  

 Møde med alle tovholdere den 11. november 2020.  

 Arbejder på at få sekretær på plads.  

 Regner med at Gråbrødre Kapel bliver sekretariat 

10.  Orienteringspunkt: 

Henvendelse fra Tænketank for forfulgte kristne 

v/ biskoppen 

 

 Bilag 8: Brev af 16. september 2020 fra 

biskop emeritus Karsten Nissen  

 

 

 

Biskoppen orienterede om henvendelsen. 

11.  Orienteringspunkt/Beslutningspunkt: 

Stiftsrådets udvalg 

 

Referater fra møder i udvalgene lægges på 

stiftsrådes side på DAP under ”referater m.v. – 

udvalg” efterhånden som vi modtager dem fra 

udvalgene. Referaterne kan læses der. 

 

a) Strategiudvalget v/ Poul Otto Nielsen, 

Bodil Therkelsen og Peter Fischer-Møller 

 

b) Religionspædagogisk Udvalg v/ Jens 

Elkjær Petersen, Keld Köcher og Kirsten 

Vej Petersen 

 

c) Global Kristendom v/ Peter Fischer-

Møller, Lone Balle Olesen, Mogens Kessel, 

Anne-Sophie Olander Christiansen 

 

a. Der har været møde den 9. 

september 2020. 

 

d) Kommunikations- og Medieudvalg v/ 

Peter Fischer-Møller, Anne-Sophie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Olander Christiansen, Keld Köcher, Peter 

Nielsen, Marianne Hauge og Bodil 

Therkelsen 

 

e) Udvalg for kursusvirksomhed for præster 

og andet for præster v/ Peter Fischer-

Møller og Bodil Therkelsen 

 

f) Diakoniudvalg v/ Mogens Kessel 

 

a. Der har været mødet den 10. 

september 2020 

 

g) Udvalg for Kirke på Vej v/ Peter Fischer-

Møller, Anna Kluge og Benny Hansen 

 

a. Valg af nyt medlem til udvalget 

(udskudt fra sidste møde). 

 

h) Grønt Stiftsudvalg v/ Marianne Hauge og 

Erik Larsen 

 

i) Liturgiudvalget v/ Anne-Sophie Olander 

Christiansen, Lone Balle Olesen og 

Kirsten Vej Petersen 

 

Næste møde er den 29. oktober 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Punktet udskydes til næste møde. 

 

 

 

 

 

12.  Orienteringspunkt: 

Orientering fra formanden 

 

Formanden orienterede om: 

 Generelt tilfredshed med valgforsamling og formanden 

minder om at Landsforeningen af Menighedsråd gerne vil 

have en tilbagemelding om hvordan valgforsamlingerne er 

gået.  

 Har fået henvendelser/spørgsmål fra mange om 

menighedsråd i undertal – afventer i spænding på svar om 

dette 

 Oplever – trods restriktioner – at der bliver gjort stor brug 

af kirken. Der er mange kræfter i gang for at der skal holdes 



julegudstjenester ude i landet. Stor ros til personalet i 

kirkerne. 

13.  Orienteringspunkt: 

Orientering fra stiftet v/ biskop Peter Fischer-

Møller 

 

Biskoppen orienterede om: 

 

 I Roskilde Stift er der stort set fuldtallige menighedsråd alle 

vegne – enkelte steder er der afstemningsvalg 

 Status på Coronasituationen: Har genoptaget skype-møder 

med provsterne ”Kirke & Corona”  - drøfter pt. hvad man 

kan gøre mht. julegudstjenester 

 Har repræsenteret Danmark i UNEP-konference (United 

Nations Environment Programme) om grøn omstilling 

 Har haft besøg af 15 tyrkiske imamer i dag, som fik en 

rundvisning i Domkirken – efterfulgt af en kop kaffe og 

religionsdialog 

 Bispemøde i Roskilde i den kommende uge 

 2022 – 1000 års jubilæum som stift i januar/februar  – og 

senere Himmelske Dage.  

 Roskilde Stift fylder 100 år i januar 2023 

 

14.  Eventuelt  

Drøftelse af folkekirkemedlemsskab og opfordring til at læse FUVs 

rapport ”Hvad skal vi med tal”. 

 

 

15.  Kommende møder: 

 

Fællesmøde for stiftsrådsmedlemmer lørdag 

den 7. november 2020 i Viborg Stift  

 

Stiftsrådsmøde onsdag den 2. december 2020 

kl. 17.00-20.30 

 

Stiftsmøde i Roskilde Kongrescenter den 11. 

september 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Husk kalender til næste møde 

 



 


