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Dagsorden og noter fra møde 
 

Fællesmøde for alle stiftsråd i 

Danmark 

Dato: 17. september 2016 

Kl.: 16:30 – 18:30 

Sted: Hotel Scandic, Roskilde 
Til stede: repræsentanter fra samtlige stifter i Danmark 

 

1.  Velkomst og indledning Formand for stiftsrådet i Roskilde Stift Tommy Liechti bød 

velkommen. Takkede for tålmodigheden med den lidt lange dag og 

håbede at alle synes om dagens sammensætning 

 

2.  Drøftelse af Dåbskonferencen – Hvad kan 

stiftsrådene tage med hjem af overvejelser? 

Hvad vil de næste skridt være? 

 

Religionspædagogisk konsulent i Roskilde Stift og 

medtilrettelægger af dåbskonferencen Stinna Ahrenst holdt et kort 

oplæg om dåbskonferencen - bl.a. om hvad man kunne tage med 

hjem og drøfte lokalt.  

 

Oplægget udløste en livlig debat og bl.a. følgende blev foreslået: 

 

 Prøv at få formuleret en lokal dåbsteologi 

 Sørg for at DÅB dukker tydeligt op på sognenes hjemmeside 

– uddybende information om dåb 

 Støt projekter som del af en erkendelsesproces – sognene 

har brug for at vende sig udad 

 Kom folk i møde 

 Sørg for dåbsoplæring efter dåben – hvordan fastholder man 

kontakten til dåbsforældrene 

 Kom ud til forældre før dåben 

 Sørg for at DÅB kommer øverst på 

dagsordenen/arbejdssedlen, for at få vendt kurven med 

faldende dåbstal 

 Præsterne skal prioritere at være til stede ved 

babysalmesang og lignende aktiviteter i kirken 

 Sørg for, at Folkekirken og sognene dukker op ved 

Googlesøgning på DÅB 

 Sørg for at inddrage ikke-kirkevante i udvælgelsen og 
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planlægningen af aktiviteter i sognene 

 

 

Mange gav udtryk for at have fået god inspiration til arbejdet med 

dåb 

 

Der var stemning for at gode initiativer, grundmaterialer og ideer 

bliver samlet ét sted 

 

3.  En repræsentant fra hvert stiftsråd fortæller om 

en meget aktuel ting – en brændende platform 

eller en bragende succes. Der vil være mulighed 

for svar på et par spørgsmål fra plenum til de 

enkelte indlæg. 

 

Aalborg: Projekt ”hvad er meningen” for gymnasieelever for hele 

stiftet. Debat – filosofi og naturvidenskab. 4 dage i november. 880 

tilmeldte. FUV og lokale gymnasier har også støttet. 

 

Viborg: Har sat en proces i gang med fælles vision for hele stiftet 

på baggrund af de nedsatte udvalg. Vil gøre udvalgene mere 

synlige (5 områder).  

 

Aarhus: Har fået ny biskop – Stiftsrådet nedlægger samtlige 

udvalg undtagen de lovmæssige. Flere udvalgsmedlemmer ønsker 

at stiftsrådet er mere aktive – hvad mener stiftsrådet selv.  

Stiftsrådet definerer fremover nogle konkrete opgaver. 

 

Haderslev: Vil sætte fokus på niveauerne i stiftet – menighedsråd, 

provstier, stiftsråd. Indhold og økonomi. Har udarbejdet årshjul og 

målsætning for udvalgene med fokus på stiftsrådets vision. 

Derudover møder med stiftsråd og stiftsudvalgene med snak om 

indhold for at være enig om sammenhæng. Langt til 

menighedsrådene – stiftsrådet er på dagsordenen i 

budgetsamrådet. Har lige ansat en asylkoordinator, som skal bistå 

sogne og præster – tværreligiøst arbejde. Også samarbejde med 

asylcentre. 

 

Ribe: Årligt møde med provstiudvalg. Stiftsråd og provstiudvalg 

ønsker at understøtte menighedsrådene – fx på HR området. Nyt 

udvalg: Kirker på landet. Bøn til øvrige stiftsråd: GIAS ser gerne at 

gravstedstilbud bliver til en kontrakt, så det er bindende fra start.  

 

Fyn: Har snakket visioner: flere i kirke, fokus på dåbsoplæring 

(2016), kirke/skole samarbejde, diakoni.  
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Dåbsmesse i november. Stiftsbog afspejler altid årets fokus. 

Fokuspunktet er der også opmærksomhed på i forbindelse med 

ansøgninger til stiftsrådet. Både lokalt og landsdækkende. 

Arbejder på at gøre stiftsrådet så synligt som muligt. Støtter lokale 

arrangementer – 2 provstier har dåben som fokuspunkt. 

Stiftsrådet har 2 medlemmer i arbejdsgruppen – Dåbsmesse 11-

12. november – sanselig (Sigurd Barret, dåbskager). 

Dåb/konfirmanddåb – mange aktiviteter. Støtte fra folkekirkens 

udviklingsfond. Dåbsmessen arrangeres primært af to provstier. 
 

Lolland-Falster: Pilgrimshuset – overordnet mål: levende 

menigheder. Slogan: ud af fordybelse kommer fornyelse (oversat 

fra latin). Stiftsårsberetning, folder om pilgrimshuset og 

biskoppens skriv. 

Vil gerne vise pilgrimshuset frem – alle er velkomne til en 

rundvisning. 

Levende menigheder. 

 

København: Stor fokus på Dåbsproblematikken – dåbstal og 

dåbsoplæring. Folkekirkens fremtid fra 1982 peger på de faldende 

dåbstal. Frederiksberg Provsti har bevilget 2 mill. i 2 år til 

udvikling inden for dåbsområdet. Det er stiftsrådets projekt i 

samarbejde med udvalget. Skal udarbejde selve projektet – 

hvordan får man formuleret en moderne dåbsteologi og får den 

kommunikeret ud. Herunder kontakt med dåbsforældrene. Også se 

på arbejde med ritual med dåbsgudstjenester. Udarbejde 

dåbsoplæring for 0-10 årige 

 

Helsingør: Afsætte flere ressourcer til kommunikation og diakoni. 

Aktiviteter i kirken skal være mere synlige. Arbejder på at få de 

rigtige informationer ud, så man ikke gentager andre. 

 

Kunne godt tænke sig at høre andre stiftsråds indstillinger til 

forskellige ansøgninger – koordinering af ansøgninger, så man 

kender hinandens holdninger til ansøgninger.  

Alle stiftsråd kan måske overveje hvad man kan gøre – opfordring 

til at det medtages på næste års møde.  

 

Forslag om at man i retningslinjer for ansøgninger skal gøre 
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opmærksom på om man søger andre stiftsråd. Herunder forslag 

om at maile til hinanden – ganske uformelt. Forsamlingen 

besluttede at forslaget vendes på næste fællesmøde for alle 

stiftsråd. 

 

Roskilde: Hvordan finder man finansiering til Projekt Voksne 

Ensomme, som har kørt i 1½ år og som er ved at udløbe. Der har 

været ansat en koordinator en dag ugl. i 1½ år og en masse 

frivillige. Skal munde ud i et kompendium, så arbejdet kan 

udspredes. 

4.  Opfordring til at et stiftsråd indbyder til møde i 

2017, samt - hvis tiden tillader det - 

opsummering af det gennemgående tema for 

stiftsrådenes indlæg 

Overvældende flertal for fortsat at holde fællesmøder. 

 

Haderslev Stift inviterer og afholder i 2017. 

 

Fra salen kom der en opfordring til, at man også aflægger den 

lokale domkirke et besøg på et fællesmøde. 

 

5.  Evt.  Drøftelse af de muligheder, stiftsrådenes repræsentanter i 

Budgetsamrådet har for at forberede sig til møderne og 

herunder høre stiftsrådenes synspunkter.  

 


