Referat
Midtfyn Provsti – Møder

Valg til provstiudvalg, stiftsråd samt repr. til SYMF 20210826 - d. 26-08-2021 kl.
19:00 til 21:30
Deltagere: Inge Dalsgaard Jensen, Karen Blauenfeldt Dam, Eva Annelise Lauritsen, Jens Jørgen Uhd Jepsen,
Hans Christian Lunderskov, Søren Skyggelund

Mødepunkt

Referat

1 - Valg af dirigent

Provstiudvalgsmedlem Eva Lauritsen blev valgt til
dirigent.

2 - Redegørelse for SYMF´s arbejde

Malene Agerholm holdt et kort oplæg omkring
Folkekirkens skolesamarbejde (SYMF) i Midtfyn
Provsti, Faaborg Provsti, Svendborg Provsti og
Langeland/Ærø Provsti.
SYMF blev etableret for 6 år siden og laver
undervisningsmateriale til folkeskolen.
Ca. 400 klasser er tilmeldt i de 4 provstier. Det er
godt 50% af skolerne.

v. daglig leder Malene Agerholm

3 - Redegørelse for provstiudvalget virksomhed
v. næstformand Eva Lauritsen.

Eva Lauritsen orienterede om provstiudvalgets
arbejde.
Provstiudvalget er en paraplyorganisation, der
udover at vejlede menighedsrådene også bestræber
sig på at sikre et stabilt leje af udgifter.
Det er bl.a. her, at synsrapporterne kommer ind.
Eva nævnte nogle af de store anlægsopgaver, som
hun har været med til i sin tid som
provstiudvalgsmedlem - fx. ny præstegård i Ryslinge,
omlægning af gl. præstegård til sognegård,
udskiftning af kirketag på Ryslinge kirke, renovering
af Gislev kirke, nedrivning af forpagterbolig i Gislev,
der nu skal laves til p-plads, renovering af Søllinge
kirke, renovering af kirketårnet i Vantinge kirke,
udskiftning af murankre på Nr. Lyndelse kirkes tårn
og p.t. renovering af Ringe kirkes tårn samt Hillerslev
kirkes tag.
Lån i stiftsmidler er afviklet, og der har af
ligningsmidler kunnet udføres store anlægsarbejder.
Flere af projekterne har fået fondsmidler, hvilket
giver flere penge andre anlægsopgaver i andre

sogne, når der ikke bruges ligningsmidler til disse
projekter.
Endvidere har alle menighedsråd fået tilbud om at få
besøg af en kirkegårdskonsulent.
Kirkekalkningsordningen går ind i sin 2. periode fra
01.01.2022.
Konfirmandrollespillet "Luthers Nøgle" igennem 7 år
har været populært.

4 - Redegørelse for stiftsrådets virksomhed
v. menighedsrådsformand Jesper Fabricius, Nr.
Lyndelse

Stiftsrådsmedlem Jesper Fabricius orienterede kort
om stiftsrådets opgaver, som er at bestyre
menighedsrådenes kapitaler, fastsætte
udlånspolitikken og administrere ind- og udlån.
Stiftsrådet rådgiver biskoppen om de kirkelige
aktiviteter, den kirkelige struktur, anvendelsen af
stiftsbidrag, diverse bogudgivelser, ekskursioner
m.m. Endelig arbejder stiftsrådet med udbredelsen
af kirkens budskab.
Stiftsrådet består af 17 medlemmer (biskoppen,
domprovst, en repræsentant for stiftets provster, tre
repræsentanter for kirkens præster og 11 læge
medlemmer).
Der afholdes 4 faste møder om året.

5 - Gennemgang af reglerne for valg til
provstiudvalg og stiftsråd
v. næstformand Eva Lauritsen

6 - Fastsættelse af læge medlemmer til
provstiudvalget jfr. §1

Det blev besluttet at fortsætte med 4 læge
medlemmer i provstiudvalget.

7 - Valg af valgbestyrelse

Følgende blev valgt:
Provstiudvalgsmedlem Hans Chr. Lunderskov
Menighedsrådsformand i Espe-Vantinge-Hillerslev
Herdis Holme

Valg af valgbestyrelse, som har ansvar for valg af
menighedsrepræsentanter samt for valg af
menighedsrepræsentant til stiftsråd.

Provst Inge Dalsgaard er sekretær og tredie medlem
af valgbestyrelsen.
Evt. lister skal indleveres på provstikontoret senest
den 13.09.2021 kl. 16.00
8 - Drøftelse og eventuel opstilling af kandidater til Provstiudvalg
valg
Følgende blev opstillet:
Nuværende medlem Jens Jørgen Uhd Jepsen
Drøftelse og eventuel opstilling af kandidater
(ønskede genvalg)

til henholdsvis valg af
- menighedsrepræsentant til provstiudvalg
- menighedsrepræsentant til stiftsråd
- repræsentant til SYMF

Nuværende medlem Hans Chr. Lunderskov (ønskede
genvalg)
Nuværende medlem Søren Skyggelund (ønskede
genvalg)
Menighedsrådsformand i Nørre Lyndelse
Jesper Fabricius

Sager:
Budgetsamråd samt valg til PU og Stiftsråd - Midtfyn
Provsti - Fyent Stift (2021 - 17223)
Afstemningen udgik, da der kun blev opstillet 4
kandidater.
Bilag:
Bek nr. 1463 om valg af medlemmer til provstiudvalg Stiftsrådsvalg
og stiftsråd
Menighedsrådsformand i Nørre Søby-Heden Leif
Sædholm Nielsen blev valgt.

Valg til SYMF
Menighedsrådsformand i Sønder Nærå Charlotte
Lysholdt-Andersen blev valgt.

9 - Valg

10 - Referat

Sager:
Sag hørende til mødet: Valg til provstiudvalg,
stiftsråd samt repr. til SYMF (2021 - 21844)
Bilag:
Referat for Valg til provstiudvalg, stiftsråd samt repr.
til SYMF 202108 - 1. udgave
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Inge Dalsgaard Jensen

Karen Blauenfeldt Dam (Midtfyn
Provstiudvalg)

Eva Annelise Lauritsen

Jens Jørgen Uhd Jepsen (Midtfyn
Provstiudvalg)

Hans Christian Lunderskov

Søren Skyggelund (Midtfyn
Provstiudvalg)
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