
Referat af møde i Stiftsrådet  
torsdag den 22. september 2022 kl. 16.00 

 

Sted 

Vor Frue Kloster, Hestemøllestræde 3 A, Helsingør 

Mødedeltagere 
Biskop Peter Birch, domprovst Eva Tøjner Götke, provst Jørgen Christensen, 
sognepræst Kim Eluf Fischer Nielsen, sognepræst Dennis Jelstrup, sognepræst 

Lisbeth Munk Madsen, Hans-Henrik Nielsen – Ballerup-Furesø provsti, Poul Erik 
Kandrup – Frederiksværk Provsti, Tommy Tinggaard R. Carlsen - Glostrup provsti, 

Annette M.D. Dragsdahl – Hillerød provsti, Søren Ødum Nielsen – Kgs. Lyngby 
provsti, John Theil Münster – Rudersdal provsti, Jens Bache – Gentofte Provsti, 

Mogens Kühn Petersen – Gladsaxe-Herlev provsti  

Afbud Otto Rühl – Helsingør Domprovsti, Claus Johan Due Jensen – Fredensborg 

Provsti, Solveig Ferm Petersen – Rødovre-Hvidovre Provsti, Knud Svenning 
Rasmussen – Høje Taastrup provsti, Birthe Larsen – Frederikssund provsti 

Fra stiftsadministrationen 
Stiftskontorchef Annette Nordenbæk, økonomisk specialkonsulent Morten Stützer, 
stiftsfuldmægtig Ole K. Nielsen, stiftskonsulent Birgitte Stoklund Larsen 

 

                             

1. Godkendelse af dagsorden 
 
Punkt 9 udgår.   

2. Referat af møde den 5. maj 2022 
 

Ingen bemærkninger til referatet.  
 

 

3. Meddelelser 

 

- ved formanden 

Nævnte at der har været et par høringer, der er blevet besvaret. Formanden havde 
svaret på de emner i høringerne, der havde relation til stiftsrådets arbejde. 

Angående den potentielle mulighed for at forhøje stiftsbidraget til 2 % anså 
formanden behovet for værende marginalt grundet de mange samarbejder, der 
lukkes op for med en forventet lovændring. Dermed kan der ske fælles finansiering 

af projekter, der indgås mellem menighedsråd, provstiudvalg og stiftsråd. Dermed 
kan der ske en lokalfinansiering af projekter med menighedsråd og provstiudvalg, 

hvor projektet er særligt relevant. Denne direkte invitation til at finansiere projekter 

i samarbejde kan skabe en større lokal forankring af det enkelte projekt.  

Formanden meddelte, at der havde været er videomøde med de øvrige 
stiftsrådsformænd. Her havde et af emnerne været, hvordan de enkelte stiftsråd 



skulle håndtere masseansøgninger, der blev sendt til flere stiftsråd. Her blev det 
aftalt, at formændene i højere grad skal koordinere, når stiftsrådene modtager den 

slags. Dermed kan der ske en optimal brug af stiftsrådenes midler.  

Slutteligt informerede formanden om, at der er fælles stiftsrådsmøde 26. november. 

Han opfordrede stiftsrådets medlemmer til at deltage.  

 
- ved biskoppen 
Biskoppen orienterede om følgende:  

Den 1. oktober er der landemode, der starter med en gudstjeneste kl. 10 i Sct. Olai. 
Biskoppen oplyste, at der på nuværende tidspunkt var godt 300 tilmeldte.  

Der er blevet produceret materiale for at understøtte det gode samvirke mellem 
menighedsråd og præster. Dette materiale er uddelt til stiftsrådsmedlemmerne.  
I den forbindelse gjorde biskoppen desuden opmærksom på, at der er kommet en 

ny grafisk profil, der er anvendt på materialet om det gode samvirke.  
 

Biskoppen gav ordet til provst Jørgen Christensen, der kort præsenterede 
materialet. Værktøjet er præventivt for at undgå konflikter. Hele materialet bliver 
desuden digitaliseret.  

 
På hjemmesiden ligger der nu en større underside under ”temaer”, der omhandler 

arbejdsmiljø. Biskoppen nævnte i den forbindelse, at der var flere sager, der havde 
kørt i længere tid i medierne.  

Af nyt materiale nævnte biskoppen desuden, at der var blevet produceret et 
dokument ang. teologi for voksne, men biskoppen henviste til, at dette skulle 
behandles senere på dagsordenen.  

 
Biskoppen oplyste, at der stadig var mange ledige stillinger. Biskoppens kalender 

indeholder derfor en del orienteringsmøder med forskellige menighedsråd for, at der 
hurtigt kan komme præster i de ledige stillinger. Ansøgningsfeltet ligger på 10-12 
ansøgere til de eftertragtede embeder. Der er kvalificerede ansøgere.  

 
Af datoer valgte biskoppen at fremhæve:  

21. juni, hvor biskoppen prædikede til tværkulturel gudstjeneste i Haraldskirken, 
Gladsaxe-Herlev Provsti.  
4. september, hvor der var bispevielse i Roskilde Stift.  

11. september, hvor Dronningen fejrede sit 50-års regentjubilæum. 
14. september var der akademidag for yngre præster.  

18. september, hvor Folkekirkens Nødhjælp fejrede sit 100-års jubilæum, denne 
fejring holdes i alle stifter, 18. september blev det fejret i vores Stift.  
Den 21. september blev der afholdt netværksmøde for kommunikationsfolk i stiftet.  

Den 25. september skal biskoppen prædike til Ydre Missions årsmøde.  
Den 26. november afholdes Biskoppens Julekoncert, der vil være en 

tilbagevendende tradition. Det var en stor succes sidste år. 
 
Biskoppen orienterede om, at den 26. august var der afskedsfrokost for Malene 

Bjerre. Her var konsulenter og stiftsadministrationen samlet for at sige tak for 
hendes mange års solide indsats. Stillingen som informationskonsulent er slået op 

og besættes snarest.  



 
Biskoppen oplyste, at han havde været til generalforsamling i Kirkernes Verdensråd. 

Generalforsamlingen var i Karlsruhe og strakte sig fra 31. august til 8. september. 
Biskoppen var kortvarigt tilbage i Danmark for at deltage i bispevielsen i Roskilde. 

En kort beretning fra mødet kan findes på folkekirken.dk 
 
Biskoppen oplyste desuden, at der var et arbejde i gang om ”den multikulturelle 

Folkekirke”. Biskoppen regnede med, at der vil komme en statistik ud i november 
om sognets etniske sammensætning, der ville lede op til en stiftskonference i 14. 

januar i Buddinge Kirke.   
 
Biskoppen kunne oplyse om, at der i 2025 vil blive afholdt Himmelske Dage i Århus 

Stift i Silkeborg. Det stod dog uklart, hvor dette skulle afholdes i 2028. Måske i 
Helsingør Stift?  

 
Biskoppen har modtaget to høringer om lovforslag. Et omhandler 
ligebehandlingsloven, hvor det påtænkes at ophæve Folkekirkens undtagelse. 

Biskoppen er positiv overfor dette forslag.  
Det andet omhandler at kriminalisere religiøse lederes udnyttelse af relation mellem 

præst og konfident til at opnå samleje. Biskoppen er positiv overfor dette forslag.  
 
Der har været en pressehistorie om præsters tavshedspligt, Datatilsynet gået ind. 

Biskoppen har henledt opmærksomhed på GDPR og tavshed overfor præsterne i 
stiftet på baggrund af et fælles stiftskontorchefbrev til alle præster.  

 
Biskoppen meddelte, at Helsingør Stift er gået ind i det nationale projekt om 
ensomhed. Her sidder der flere præster fra stiftet i forskellige arbejdsgrupper. 

 
Biskoppen påtænker desuden at oprette en arbejdsgruppe til afholdelse af 

provstiudvalgskonference 2023. Biskoppen oplyste, at han forestillede sig måske 2 
læge medlemmer, et par provster og 1 præst. Biskoppen understregede, at han 
forestillede sig lille og operationel arbejdsgruppe.  Konferencen holdes 11. marts på 

pharmakon i Hillerød – alle provstiudvalgsmedlemmer i stiftet inviteres.  
 

 
 

 
- ved stiftskontorchefen 
Stiftskontorchefen orienterede om følgende:  

Der er kommet et nyt køkken i stiftets lokaler.  
Stiftsadministrationen er af Kirkeministeriet blevet pålagt at spare på energien, 

dette er tilgået menighedsråd og provstiudvalg som en anbefaling. 
Stiftskontorchefen havde iværksat en række initiativer for at efterleve pålægget. 
Dette kunne medlemmerne af stiftsrådet måske mærke, da klosteret er en smule 

køligere.  
Det blev oplyst, at Folkekirkens Samarbejdsudvalg var gået sammen om en fælles 

plan for arbejdsmiljøet, den kan findes her. 
 
Opslag på vej om en AC-stilling i stiftsadministrationen, fokus på ansættelsesret og 

arbejdsmiljø.  

https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/HEL/Sider/Folkekirkens-Samarbejdsudvalg-g%C3%A5r-sammen-om-en-f%C3%A6lles-plan-for-arbejdsmilj%C3%B8et.aspx


 
Af datoer kunne stiftskontorchefen nævne følgende:  

3. oktober kl 1630 afholder Folkekirkens Grønne Omstilling ”FGO” et webinar vedr. 
kirkernes energiforbrug 

1. november afholder FGO et webinar om ladestandere til elbiler.  
 
Desuden er der den 7. oktober planlagt et møde mellem stifter, nationalmuseet og 

diverse konsulenter. Her vil fokus ligge på udfordringer mellem energibesparelser og 
bevarelse af det historiske inventar i diverse kirker. 

 

Beslutningspunkter 

4. Status for stiftsmidlerne 
 

Bilag:  
 
a - Stiftsmidler oversigt pr. 30. juni 2022 

 
 

b - Viborg Stiftsråd imødekommer Helsingør Stiftsråds ansøgning om optagelse af et 
  stiftsmiddellån i kirke- og præsteembedskapitalerne. 
 

c - vedr. kapitalforvaltningen - urealiseret kurstab 2022 
 

d - revisionspåtegning fra Rigsrevisionen 
 
Til bilag a:  

Dette er næsten 3 måneder gammel, derfor er det næsten gamle nyheder. 
Udlån stort set uændret i forhold til 1. januar.  

Låneprocent steget som følge af fald i indlån – indlån falder primært pga. rater og 
hjemfaldne. Det blev oplyst, at faldet i indlån altid er størst i 1. halvår. 
Derudover er der blevet hævet af indeståender. 3,5 mio.kr. år til dato mod 0,4 

mio.kr. sidste år. Der er yderligere blevet hævet 1,3 mio.kr. siden 1. juli. 
Likviditeten ved udgangen af juni er bedre end pr. 1. april, men 10,6 mio.kr. 

dårligere end pr. 1. januar. Især påvirket af førnævnte udbetalinger på gravsteder 
og indeståender.  
 

Der blev hoppet frem til bilag c: 
Opmærksomheden blev henledt på investeringsrapporterne, som ligger på 

hjemmesiden.  
Der er ikke tidligere blevet fokuseret ret meget på forrentning og kursudvikling, da 
Helsingør Stifts beholdning har været forholdsvis lille – og fortsat er det. Dog er 

investeringsrapporterne ikke morsom læsning, da de økonomiske udsving ligeledes 
rammer Helsingør Stifts investeringer. 

Jf. brevet fra Den Fælles Kapitalforvaltninger - er der udfordringer med bogføringen 
af værdipapirerne, så til- og afgange bogføres ikke pt. og således heller ikke 
kursreguleringer. Der ligger derfor nogle både realiserede og urealiserede kurstab 

og venter på at blive bogført. Disse kan ses af investeringsrapporten. De 33,4 
millioner kroner, som fremgår af oversigten på side 2, er således den samme 

nominelle værdi som pr. 31. december 2021, hvor kursværdien var 33,2 mio.kr. Pr. 
31. august udgør den nominelle værdi 39,0 mio.kr. (anskaf.værdi 37,1 mio.kr.) med 



en kursværdi på 34,8 mio.kr. Dette betyder, at der ligger et urealiseret kurstab pr. 
udgangen af august på 2,3 mio.kr. Siden 31. august er kursværdien faldet 

yderligere og udgør pr. dags dato 34,1 mio.kr. 
Dertil kommer realiserede og ikke bogførte kurstab på ca. 1,4 mio.kr., som er 

opstået i forbindelse med udbetaling af lån og gravsteder, hvor vi har skullet skaffe 
likviditet (ved salg af inv.beviser). 
Siden 1. juli har der ellers været et positivt cash flow, idet der har været 

overraskende få udbetalinger på lån. Pr. dags dato har vi indeståender på 1,9 
mio.kr. i likvider og investeringsbeviser med en kursværdi på de førnævnte 34,1 

mio.kr.  
 
Den økonomiske specialkonsulent ledte herefter stiftsrådets opmærksom over på 

bilag b.  
Her blev der peget på, at det var rettidig omhu mht. ansøgning til Viborg Stiftsråd. 

Det forventes stadig, at det bliver aktuelt på længere sigt at skulle lån – jf. de 
indhentede oplysninger fra provstierne. Tidshorisonten er dog formentlig længere 
end forventet førend det bliver nødvendigt at optage lån.  

Når det bliver aktuelt at skulle låne, har Viborg bekræftet, at vi ikke behøver at 
optage ét lån på det samlede beløb, men kan fordele lånet på 4-6 lån, der vil 

matche lån bevilliget af Helsingør Stift.  
 
Vedrørende bilag d:  

Der er to væsentlige punkter i Rigsrevisionens rapportering. 
Der skal ske en bedre orientering af bestyrelsen om erhvervsobligationers placering, 

investering i investeringsforeninger og instrumenter til risikoafdækning. Men der 
foreligger ingen regelbrud af væsentlig karakter. 
Regnskabspraksis om bogføring af urealiserede kursreguleringer har ikke været 

overholdt. Dette har dog ikke påvirket resultatet. 
Tabellen med fordelingen af kapitaler er kunstig stor, idet Helsingør 353,6 mio.kr. 

inkluderer restbevillinger på lån, idet disse er opført som aktiver og passiver i 
årsrapporten for stiftsmidlerne. 
 

 

5.  Bindende stiftsbidrag – 2022 

 
Bilag: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022          

 
I 1. halvår er der samlet et underskud på 613.000 kr. mod et periodiseret forventet 
underskud på 1.119.000 kr.  

Der er enkelte afvigelser, hvortil der blev knyttet bemærkninger: 
Der er overskridelser på lønninger skyldes feriepengeregulering. Det blev oplyst, at 

dette er den samme problematik som tidligere år. Vi periodiserer ikke lønningerne. 
Det forventes at denne overskridelse vil rettes over år, det blev oplyst, at 

tilretningen forventes at indtræde 30. september, hvor hovedferien er afholdt. 
 
Der foreligger en stor positiv afvigelse på Folk & Kirke. I alt udgifter på 410.000 kr. 

men faktureringer for 277.000 kr. Så i alt nettoudgifter for 132.000 kr. holdt op 
imod budget på 275.000 kr. Udgifter inkluderer ikke løn til mediekonsulenten. 

Der er afvigelser på udviklingsprojekterne, der blev omtalt på forrige møde, men 
den store udgift vedrører projekt ”dåbsstatus”. 



Et estimat pr. 30. september viser en positiv budgetafvigelse på samme niveau som 
pr. 30. juni – dvs. i omegnen af 500.000 kr. 

 

6. Stiftsrådets strategi – fortsat  
 

Bilag  

- Indstilling fra strategigruppen, herunder:  

- Oprettelse af et grønt udvalg 
- Oprettelse af et koordinationsudvalg  

- Nedsættelse af en tværfaglig arbejdsgruppe ang. dåb 

Der blev spurgt ind til, hvilken instans konsulenterne refererede til, fagligt udvalg 

eller stiftskonsulenten. Referencen til stiftskonsulent skal sikre, at der ikke opstår 
silotænkning. Dette ”helikopter”-perspektiv skal sikre sammentænkning af 
konsulenternes arbejde. Dette gør ikke udvalgene overflødige. Udvalgene vil være 

vigtige steder til at føde bidrag inden for rammerne af den fælles strategi. Denne 
sammentænkning er blevet efterspurgt af konsulenter. De tværgående problemer 

og arbejdsområder kræver en koordinering på tværs af udvalg. Der kan ikke være 
vandtætte skotter mellem indsatserne. Her har stiftskonsulenten en særlig rolle at 
spille og leder i det daglige konsulenternes arbejde ud fra stiftsrådets vedtagne 

strategipapir. 

Der blev endvidere spurgt til, hvorvidt det er det enkelte udvalg, der leder arbejdet, 
eller om det er stiftsrådet, der gennem sit strategipapir leder arbejdet. Det blev 
konkret foreslået, at de faglige udvalg skal opstille udviklingsmål. Dette skal dog 

balanceres mod sognenes målsætninger, der skal sættes lokalt. Udviklingsmålene er 
mere en ressourcefordeling af stiftets ressourcer (geografisk set), hvordan de 

kommer til udtryk i det lokale arbejde, må være op til de lokalt aktive, særligt 

menighedsrådene.   

For at sikre, at udvalgene får deres perspektiver ind i strategipapirets forståelse, er 
det vigtigt, at udvalgenes medlemmer inviteres til strategikonferencen for 

provstiudvalgsmedlemmer.  

Der blev spurgt til, om der kan opstå et problem mellem, hvordan vi budgetterer og 

fører regnskab. Budgettering og regnskab er emne-specifikt, men nu er det meget 
tværgående arbejde, der bryder med det specifikke. Her bør det økonomiske følge 

den praksis, som udvalgene arbejder efter.  

Det blev rejst, hvordan vi ikke kun så ind i ”stiftet” (geografisk set), men også 

inddrog f.eks. PU i arbejdet. I dokumentet er sognene nævnt i 2 afsnit. Selvom 
provstier ikke er direkte nævnt, ligger de naturligt inden for den nuværende tekst. 

Derfor blev det foreslået, at provstier bliver nævnt i forbindelse med sogne.  

Blandt provsterne er det blevet det diskuteret, hvordan strategien siver ned i 

præstegruppen, da disse er essentielle medspillere i dette projekt. Her blev et 
stormøde nævnt. Det er vigtigt at ejerskabet ikke kun ligger på stiftsniveau, 

strategien skal forankres lokalt.  



 

- Oprettelse af en arbejdsgruppe, der skal komme med anbefalinger for 

det videre arbejde med grøn omstilling 

Arbejdsgruppen består af: Dennis Jelstrup, Poul Erik Kandrup og Hans-Henrik 

Nielsen.  

- Oprettelse af et koordinationsudvalg  

Koordinationsudvalget består af: Se bilag. 

- Nedsættelse af en tværfaglig arbejdsgruppe ang. dåb 

Den tværfaglige dåbsgruppe består af: PB, BSL (Jørgen Christensen foreslog en af 

stiftets præster), fokus på, at arbejdsgruppen også skal repræsenteres af lægfolk. 

Grupperne og stiftsrådet skal være opmærksomme på ovenstående i budget 2023. 

Dokumentet blev vedtaget med 2 ændringer;  

• at provstier bliver nævnt i forbindelse med sogne. 

• at de faglige udvalg skal opstille udviklingsmål. 

Arbejdsgruppen om grøn omstilling skal sikre, at den grønne omstilling 
implementeres uden pålæg til menighedsråd og provstiudvalg. Ved en tilgang med 

pålæg er hjemlen og effekten meget tvivlsom. 

7. Teologi for voksne  
 
Bilag:  

- Indstillinger fra arbejdsgruppen  
 

Det bør sikres, at forløbets længde virker inkluderende og ikke er uoverskueligt 
langt, man kunne måske se på en modulopbygning. Det blev nævnt, at 3 år har 
været tidsrammen i andre stifter. Det er dog vigtigt, at sikre den samlede 

kontinuitet på holdene, hvor enkelte måske roterer, men kontinuiteten skal 
fastholdes, det bør overvejes hvordan, herunder f.eks. særlige ansvarsroller.  

 
Det blev rejst, at stiftet generelt overser vestegnen, hvor Nordsjælland typisk ses 

som stiftets midtpunkt. Dette er et vigtigt signal at hele stiftet ses og det vil måske 
kunne tiltrække teologiinteresserede fra Roskilde og København.  
 

Økonomisk skal man overveje, om stiftsrådet har det økonomiske rum til at 
finansiere forløbene, enten det hele eller dele af regningen. Det blev nævnt, at 1200 

kr. er et forholdsvist lavt beløb i kirke-økonomisk sammenhæng.  
 
Stiftsrådet tilslutter sig indstillingen med ovenstående bemærkninger. 

Arbejdsgruppen fortsætter.  



8. Folk & Kirke  
 

Bilag:  
- Indstilling fra biskop og kommunikationsudvalg ang. stop af trykte magasiner.  

 
Helsingør Stift bærer 2/3 af omkostninger uden at vide, om målgruppen læser det. 
Den tiltænkte målgruppe skal undersøges, Biskopperne over Aalborg Stift og 

Roskilde Stift vil kontakte lokale universiteter til gennemførsel af en undersøgelse.  
 

Stiftsrådet tilsluttede sig indstilling.  

9. Kirken i sommerlandet 

 
Bilag:  
- Rapport og anbefalinger fra arbejdsgruppe og konsulent  

Eftersendes 
 

Bilag ej eftersendt, punktet udgår, jf. punkt 1.  
På næste møde sendes rapporten fra Poul Erik Kandrup om årsmødet fra ”Kirken på 
landet” på dagsordenen.  

 

10. Ansøgninger 

a. Religionspædagogisk Udvalg 

 
Bilag: 

- Ansøgning om opnormering af 2 konsulentstillinger pr. 1. januar 2023. 
  Opnormering af voksenpædagogisk stiftskonsulentstilling til 50% 
  Opnormering af gerontopædagogisk stiftskonsulentstilling til 50% 

 
Formanden og biskoppen indstiller, at behandlingen af ansøgningerne udsættes til 

det næste møde, hvor økonomien er i fokus. 
 
Stiftsrådet tilsluttede sig indstilling 

 

b. Arbejdsmiljøudvalget 

 
Bilag: 

- Ansøgning om finansiering af 4 kurser til afholdelse i forår 2023 og forår 2024. 
 
Stiftskontorchefen oplyste, at ansøgningen tager udgangspunkt i præster, da det er 

denne APV, der er tilgængelig. Det er skrevet ind i ansøgningen, at det omhandler 
den samlede folkekirkelige arbejdsplads. 

 
Stiftsrådet godkender ansøgningen, under forudsætning af, at målgruppen er 
bredere end præster. AMU skal sikre en rimelig repræsentation af de forskellige 

faggrupper på de folkekirkelige arbejdspladser.  
 

 Orienteringspunkter: 

11. Stiftsinitiativprisen 2022 

    



Det er annonceret på DAP’en med frist 17. september 2022, at prisen tildeles 
også i år. Der er foreløbig indkommet 4 forslag.  

Prisen vil blive uddelt ved Landemodet den 1. oktober 2022. Vinderen begrundes af 
Stiftsrådets formand og overrækkes af biskoppen. 

 
  Prismodtager blev besluttet på Støtteudvalgsmødet inden dette møde. 
 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
 

12. Fællesfondens Budgetsamråd 
 

Orientering ved Hans-Henrik Nielsen 
 
Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

13. Den fælles kapitalforvaltning 

 
Bilag:  

Skattestyrelsen vedr. sagsbehandlingstid 2022 for tilbagesøgning af dansk 
udbytteskat 
 

Orientering ved John Theil Münster 
 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
 

14. Diakoniudvalget/Dansk Diakoniråd  
 
Bilag:  

- Formandens indstilling af Anna-Marie Lauenstein til at være nyt medlem.  

Indstillingen er fulgt af biskoppen. 
 
Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

15. Folkekirkens effektiviseringspakke  

 
Bilag  

- Brev fra KM vedr. høring over lov om ændring af lov om menighedsråd, lov om 
folkekirkens økonomi og lov om forsøg i folkekirken. 
- Høringssvar fra Helsingør Stiftsråd  

- Høringssvar fra Helsingør Stiftsøvrighed  
 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
 

16. Vedr. forhøjet stiftsbidrag 

 

Bilag: Brev fra Høje Taastrup PU.  
 - PU beder om, at Stiftsrådet ved fremtidige reguleringer af stiftsbidraget er 

  opmærksom på, at ligningsgrundlaget næppe kan forventes at stige i årene  



  fremover, og at menighedsrådene og deres/vores frivillige allerede nu kæmper  
  med færre midler til flere opgaver i sognene. 

 
Stiftsadministrationen svarer PU, at stiftsrådet ikke påtænker yderligere forøgelser i 

indeværende funktionsperiode.  
 
Orienteringen blev taget til efterretning.   

 

17. Danske Kirkers Råd 

 
Bilag: 

a - Referat for Årsmøde 11. juni 2022 samt datoer for kommende møder 
     (er mailet til repræsentanterne for hhv. Mellemkirkeligt Udvalg og Stiftsrådet) 
 

b - Oversigt over medlemmerne i hhv. Forretningsudvalget, Stående Udvalg og 
      Landskomiteen for Danske Kirkedage 

  (er mailet til repræsentanterne for hhv. Mellemkirkeligt Udvalg og Stiftsrådet) 
 
Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

18. Folkekirke & Religionsmøde 

 
 

- Rapport fra sidste års konference samt invitation til at sende en repræsentant til 
  ”Konference for kristne og muslimske ledere i Danmark 2022”. der afholdes i  
  Odense den 4.-5. november 2022.  

  Tilmelding senest 2. oktober 2022 på følgende link: 
   Kristent-Muslimsk Samtaleforum 2022 (office.com) 

 
(er mailet til stiftsrådets medlemmer den 6. juli 2022) 
 

 
Orienteringen blev taget til efterretning. 

 
 

19. Fællesmøde for alle stiftsrådsmedlemmer 
 
Bilag: 

- Info vedr. Fællesmøde for alle stiftsrådsmedlemmer der afholdes i Odense den 26. 
  november 2022.  

 
(er mailet til stiftsrådsmedlemmerne den 16. maj 2022) 
 

 
Orienteringen blev taget til efterretning. 

 

20. Mellemkirkeligt Udvalg 

 
Bilag: 
- Referat af mødet i MKU den 24. august 2022 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6LIeEwu-k0CpsVKBnH3C5bxfv73uOUVGlWjLpXUPgCZUM0lLU1NEQUc4M1MwVUZBNTY5RkVZTlVKWS4u


 
 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
 

21. Religionspædagogisk Udvalg 
 

Bilag: 
- Referat af mødet den 5. maj 2022 
- Referat af mødet den 24. august 2022 

 
 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
 

22. Kommende møder 
 
 

Torsdag den 24. november 2022 – kl. 16.00 
Religionspædagogisk udvalg inviteres til i ca. 15 min. at præsentere deres arbejde 

   
Torsdag 9. februar 2023 – kl. 16.00 
Kommunikationsudvalget inviteres til i ca. 15 min. at præsentere deres arbejde 

 
  

23. Eventuelt 
 

Kirkens forhold til ungdomsuddannelser blev rejst, hvor der var positive erfaringer 
med en udvidelse af skoletjenesten til at dække ungdomsuddannelser. Det blev 
understreget, at der findes andre ungdomsuddannelser end de gymnasiale, her blev 

særligt de tekniske skoler og SOSU-uddannelser nævnt.   
 

 

 

 

Jens Bache forlod mødet kl. 17.50. 

Hans-Henrik Nielsen forlod mødet 19.05 

Mødet sluttede kl. 19.25. 

 




