
Referat
Lolland-Falsters Stift – Møder

Stiftsrådsmøde 22. februar 2021 - d. 22-02-2021 kl. 10:00 til 13:00

Deltagere: Susanne Møller, Marianne Gaarden, Anne Birgitte Reiter, Michael Fagerlund, Steen Erik
Henriksen, Knud-Erik Rasmussen, Niels Reinhold Nielsen, Ebbe Balck Sørensen, May-Brit Buchardt Horst,
Susanne Høegh Nielsen, Rebekka Maria Brandt Kristensen, Birthe Gunhild Friis, Per Møller, Trine Frydkjær
Paulsen, Lene Møller Krabbesmark

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsordenen

Til beslutning:
Dagsordenen skal godkendes.

Dagsordenen blev godkendt.

2 - Kommunikationsstrategi 2021

Til orientering:
Inge Haandsbæk Vestergaard præsenterer
stiftets kommunikationsstrategi for 2021 (udskudt
fra den 10. december 2020, hvor stiftsrådets
strategimøde skulle have fundet sted).

Inge tog i præsentationen udgangspunkt i de tre
pejlemærker fra hvidbogen, ”Vel mødt under sky på
kirkesti”, samt hvad coronakrisen har betydet for
folkekirkens kommunikation. Opsummeret skal der
både være fokus på intern og ekstern
kommunikation, udspecificeret i konkrete
strategipunkter, aktivitets- og effektmål. De ses
udfoldet i vedlagte præsentation. Inge orienterede
også om, hvad hun har prioriteret i 2020, herunder
særligt guides til menighedsråd og præster til fx
digitale produktioner.
 
Orienteringen blev taget til efterretning. De afledte
spørgsmål drøftes på næstkommende, fysiske
stiftsrådsmøde.

3 - Ansøgning om øget bevilling til
kommunikationsarbejdet

Til beslutning:
Stiftsadministrationen søger om en øget bevilling til
aflønning af en kommunikationsmedarbejder i
stiftsrådets budget for 2022. Uddybende fremstilling
ses i vedlagte ansøgning.
  

Sager:
Stiftsrådsmøde 22. februar 2021 (2021 - 4927)

Marianne Gaarden uddybede baggrunden for
ansøgningen, og hvordan
kommunikationsmedarbejderne samarbejder tæt på
tværs af stifterne. Det fordrer behovet for en lokal
medarbejder på niveau med de øvrige stifter, der
alle prioriterer det med en højere bevilling.
 
Alle stiftsrådets medlemmer anerkender behovet for
en kommunikationsmedarbejder og ser
kommunikation som en vigtig opgave, men flere
synes, det er for højt et beløb at hæve bevillingen
med. Michael Fagerlund foreslår at hæve støtten
med 150.000 kr. til i alt 325.000 kr. i 2022.



Bilag:
Ansøgning til stiftsrådet om flere midler til
kommunikation_med logo

 
Anne Reiter synes omvendt, at man skal give det
ansøgte beløb med det samme, og så kan man
reducere senere, hvis behovet ses at falde.
 
Marianne Gaarden foreslår stiftsrådet at give
200.000 kr. i stedet for kun 150.000 kr.
 
Stiftsrådet besluttede at bevilge 150.000 kr. mere i
2022, dvs. i alt 325.000 kr. Senere på året, ved
fastlæggelse af budget 2022, besluttes det, om der
kan afsættes yderligere midler til en
kommunikationsmedarbejder, inden for den
fastsatte ramme.

4 - Ansøgning om økonomisk støtte til arbejde med
kvindegruppe

Til beslutning:
Sammen med psykoterapeut Annie Lauritzen søger
sognepræst Hanne Lund stiftsrådet om økonomisk
støtte til at oprette en gruppe for kvinder, der
har været udsat for seksuelle overgreb i
barndommen. Tilbuddet dækker kvinder på Lolland.
 
Vedhæftet er ansøgning, uden CV for de
medvirkende. De kan inddrages, hvis det skønnes
relevant.

Sager:
Hanne Lund - anmodning om økonomisk støtte fra
Stiftsrådet til oprettelse af kvindegruppe (2021 -
4935)

Bilag:
Projektbeskrivelse for voksne med senfølger efter
seksuelle overgreb - sidste version

Marianne Gaarden præsenterede nogle forskellige
overvejelser om projektet.
 
Stiftsrådet gav afslag på ansøgningen.

5 - Økonomi: Bevilgede lån siden sidste
stiftsrådsmøde

Til orientering:
Der er endnu ikke ansøgt eller bevilget nogen lån i
2021, men kort efter det seneste møde i stiftsrådet
den 19. november 2020 blev der bevilget et lån.
Vedlagt er oversigten for alle lån i 2020.

Sager:
Bindende stiftsbidrag og stiftsmidler 2020 -
materiale til stiftsrådsmøder (2020 - 23759)

Der er kun givet et enkelt lån siden sidste møde, jf.
bilag.
 
Orienteringen blev taget til efterretning.



Bilag:
Oversigt over bevilgede lån i 2020

6 - Økonomi: Årsrapport 2020 for stiftsmidlerne
samt fastsættelse af ind- og udlånsrenten for 2022

Til beslutning:
Årsrapport 2020 for stiftsmidlerne ligger i udkast, til
stiftsrådets godkendelse.
 
Dertil skal stiftsrådet fastsætte ind- og udlånsrente
for 2022.
 
Carsten Nielsen deltager under punktet.
 
Vedlagt er, udover udkastet til årsrapport, oversigt
over stiftsmidlerne 2016-2020 samt
baggrundsmateriale til rentefastsættelsen.
 

Sager:
Stiftsmidlerne: Årsrapport 2020 og renteprognose
for 2022 (2021 - 4461)
Stiftsmidlerne: Årsrapport 2020 og renteprognose
for 2022 (2021 - 4461)
Stiftsmidlerne: Årsrapport 2020 og renteprognose
for 2022 (2021 - 4461)
Bindende stiftsbidrag og stiftsmidler 2020 -
materiale til stiftsrådsmøder (2020 - 23759)

Bilag:
Renteprognose 2022 - Lolland-Falster Stift,
Rentefastsættelse 2022 stiftsmidler, Udkast Lolland-
Falsters Stift stiftsmidler årsrapport 2020,
Stiftsmidler november 2020

Carsten Nielsen gennemgik kort resultatet for 2020,
som præsenteret i årsrapporten.
 
I afsnit 2.2 slettes sætningen: ”Såfremt det
realiserede afkast bliver større eller mindre end det
udloddede, vil der blive taget hensyn til dette ved
fastsættelse af renten for 2022.”
 
Afsnittet: ”Det er Stiftsrådets opfattelse, at det
realiserede afkast er utilfredsstillende i forhold til
det generelle renteniveau/benchmarking” ændres
til: ”Det er Stiftsrådets opfattelse, at det realiserede
afkast er tilfredsstillende i forhold til de
begrænsninger, der ligger på investeringer for
stiftsmidlerne.”
 
Ang. rentefastsættelse: Hvis ind- og udlånsrenten
fastholdes på 1 % i 2022, vil det betyde et tab.
Egenkapitalen falder med 0,7 - 0,8 mio. kr. pr. år. Det
kan forsvares at fastholde renten i 2022, men ikke i
2023, hvor der forventes rentestigning.
 
Susanne Nielsen foreslår, at indlånsrenten
nedsættes til 0,5 % og at fastholde udlånsrenten på 1
%. Det blev vedtaget af stiftsrådet.

7 - Økonomi: Status for det bindende stiftsbidrag pr.
31. december 2020 samt budgetopfølgning pr. 31.
januar 2021

Til orientering:
Der orienteres om resultatet af det bindende
stiftsbidrag for 2020 samt om status for 2021.

Sager:
Bindende stiftsbidrag og stiftsmidler 2021 -
materiale til stiftsrådsmøder (2021 - 4928)
Bindende stiftsbidrag og stiftsmidler 2021 -
materiale til stiftsrådsmøder (2021 - 4928)

Bilag:

Susanne Møller gennemgik kort resultat og status.
 
Orienteringen blev taget til efterretning.



Budgetopfølgning Stiftsråd 2020, Budgetopfølgning
Stiftsråd 2021_januar

8 - Økonomi: Størrelsen på det bindende
stiftsbidrag samt budget for 2022

Til beslutning:
Stiftsrådet skal fastsætte størrelsen på det bindende
stiftsbidrag samt budgettet for 2022. 
 
Vedlagt i den forbindelse er forslag til budget 2022
for Skoletjenesten SYLF, godkendt af bestyrelsen ved
møde den 21. oktober 2020.

Sager:
Skoletjenesten SYLF - budget forslag 20222 (2021 -
4902)
Bindende stiftsbidrag og stiftsmidler 2021 -
materiale til stiftsrådsmøder (2021 - 4928)

Bilag:
SYLF budgetforslag 2022, Budget Stiftsbidrag 2022 -
inkl tidl år

Budgettet for 2022 justeres med den øgede bevilling
på 150.000 kr. til en kommunikationsmedarbejder (i
alt 325.000 kr.), samt en højere bevilling
til Religionspædagogisk udvalg på 20.000 kr. (før
15.000 kr.).
 
Stiftsbidraget for 2022 fastsættes på den baggrund
til 1.050.000 kr. Det udmeldes til provstierne inden 1.
marts 2021.
 
Vedlagt er det reviderede budget for 2022.

9 - Resultataftale 2021

Til orientering:
På mødet gives en kort præsentation af Lolland-
Falsters Stifts resultataftale 2021 med
Kirkeministeriet.

Sager:
Resultataftaler 2021 (2020 - 13049)

Bilag:
Resultataftale 2021 - Lolland-Falsters Stift

Lene Krabbesmark præsenterede kort stiftets mål og
resultatkrav for 2021. Der er nogle fælles mål for alle
stifter, hhv. om F2, introduktion til nye præster samt
byggesager, og så har Lolland-Falsters Stift to egne
mål, om hhv. differentieret vedligeholdelse af
kirkebygninger og opfølgningen på hvidbogen ”Vel
mødt under sky på kirkesti”. Endelig er der også to
mål for AdF, som er internt rettet mod de andre
stifter.
 
Orienteringen blev taget til efterretning.
 

10 - Brev fra Tænketanken for Forfulgte Kristne

Til orientering:
Til stiftsrådets orientering og eventuelle drøftelse
er vedlagt brev og materiale fra Tænketanken for
Forfulgte Kristne fra september 2020. Stiftsrådets
medlemmer modtog materialet pr. mail den 13.
oktober 2020 og på stiftsrådsmødet den 19.
november 2020 blev et drøftelsespunkt om
tænketankens arbejde efterspurgt.

Sager:
Stiftsrådet - brev fra Tænketanken for Forfulgte

Stiftsrådet drøftede materialet.
 
Der er planlagt en forbønsgudstjeneste for forfulgte
kristne i Maribo Domkirke den 21. november 2021.
Den dag kan sognenes lokale gudstjenester
henlægges til domkirken, så alle kan samles om det.
 
Stiftsrådet har fokus på problematikken.



Kristne (2020 - 26601)

Bilag:
RA-Forfølgelse-0520 af3, Strategi for Tænketanken
for Forfulgte Kristne, Tænketanken for Forfulgte
Kristne. Medlemmer, Anbefalinger 2020, Brev til
stifterne 160920

11 - Status for KAS-GIAS-udbuddet

Til orientering:
Vedlagt er statusskrivelse om KAS-GIAS udbuddet fra
formanden for programledelsen.

Sager:
Orientering om proces for det kommende udbud i
KAS og Gias (2019 - 5099)

Bilag:
Til alle stiftsråd med status for KAS-GIAS udbud

Orienteringen blev taget til efterretning.

12 - Orientering fra Stifternes kapitalforvaltning

Til orientering:
Ebbe Balck Sørensen orienterer om nyt fra Stifternes
Kapitalforvaltning.
 
Vedlagt er brev om fredsvalg til Investorforum Jyske
Invest, referat fra sidste bestyrelsesmøde samt
månedlige rapporteringer siden sidste
stiftsrådsmøde.

Sager:
Jyske Invest - Stifternes Kapitalforvaltning (2020 -
11865)
ADF - Kapitalforvaltning 2020, Jyske Capital (2020 -
4721)
ADF - Kapitalforvaltning 2020, Jyske Capital (2020 -
4721)
ADF - Kapitalforvaltning 2021, Jyske Capital (2021 -
4575)
ADF - Kapitalforvaltning 2021, Jyske Capital (2021 -
4575)

Bilag:
2021 01 29 Brev til investorer Fredsvalg til
Investorforum (KJII), Lolland-Falsters Stift_5067
416342_30.11.2020, Lolland-Falsters Stift_5067
416342_31.12.2020, Lolland-Falsters Stift_5067
416342_31.01.2021, Referat fra møde den 11.
februar 2021, hele referatet

Ebbe gennemgik kort de vigtigste punkter.
 
Afkastet på 1,4 % i 2020 er en smule bedre end
forventet. Også bedre afkast end benchmark.
 
Fremover skal der kun være to kapitalforvaltere.
 
Orienteringen blev taget til efterretning.



13 - Orientering fra Budgetsamrådet

Til orientering:
Knud-Erik Rasmussen informerer om nyt fra
Budgetsamrådet.

Næste møde i Budgetsamrådet er den 11. marts
2021, og der er endnu ikke modtaget en dagsorden.
Således intet nyt.

14 - Orientering fra Folkekirkens Nødhjælp

Til orientering:
May-Brit Buchardt Horst informerer om nyt fra
Folkekirkens Nødhjælp.

Der er intet nyt at orientere om.

15 - Orientering fra stiftsudvalgene:
Religionspædagogisk udvalg

Til orientering:
Ebbe Balck Sørensen informerer om nyt fra
Religionspædagogisk udvalg.

Ebbe orienterede om, at Ida Rolle snart går på
barsel, hvorefter Kasper Høyer tager over i
barselsperioden.
 
FUV-kurset ”Syng med! Kursus i at synge med
konfirmander” er flyttet til den 29. september 2021.
 
”På sporet af Jesus” er fastsat til den 17. september
2021.
 
Næste møde i udvalget er den 15. juni 2021.
 
Orienteringen blev taget til efterretning.

16 - Orientering fra stiftsudvalgene:
Diakoniudvalget

Til orientering:
Susanne Høgh Nielsen informerer om nyt fra
Diakoniudvalget.

Intet nyt pga. coronarestriktioner.

17 - Orientering fra stiftsudvalgene: Det
mellemkirkelige stiftsudvalg

Til orientering:
Anne Reiter og Rebekka Brandt Kristensen
informerer om nyt fra Det mellemkirkelige
stiftsudvalg.

Anne Reiter orienterede om, at
forbønsgudstjenesten den 21. november er kl. 14-
16.30.
 
I udvalget arbejder de på at få et nordisk
venskabsstift.
 
Orienteringen blev taget til efterretning.

18 - Orientering fra stiftsudvalgene: Kirken på
landet

Til beslutning:
Rebekka Brandt Kristensen informerer først om nyt

Der er ikke noget nyt fra udvalget. Udvalgets arbejde
indgår i stiftsrådets drøftelser på visionsmødet i maj.
Indtil da udsættes det at udpege en ny præst i stedet
for Rebekka Kristensen.
 



fra Kirken på landet.
 
Da Rebbekka ønsker at prioritere andre opgaver skal
der udpeges en ny repræsentant for Kirken på
landet, både som deltager i udvalget og som lokal
ressourceperson og medlem af landsnetværket.
 
Derfor skal stiftsrådet finde en ny repræsentant. Det
forelås i den forbindelse, at stiftsrådet ved samme
lejlighed drøfter udvalgets funktion. 
 
Vedlagt er kommissorium for Kirken på landet.

Sager:
Stiftsrådsmøde 16. september 2020 (2020 - 16754)

Bilag:
KPL stiftsudvalg

Udvalget er inviteret til møde i oktober 2021 i et
internationalt forum for kirker på landet. Steen
Henriksen deltager.

19 - Orientering fra formanden

Til orientering:
Nyt fra Susanne Møller, herunder om

Fornyet medlemsskab af Danske
Kirkers Råd
Støtteforeningsprojekt v. Danmarks
Kirkelige Mediecenter
Himmelske Dage 2022
Fælles Stiftsrådsmøde den 13. marts
2021 i Viborg

Sager:
Støtteforeningsprojekt 2021: Snapper og Topper går
på opdagelse i kristendommen (2021 - 1410)
Himmelske Dage i Roskilde 26.-29. maj 20222 (2020 -
32002)
Stiftsrådsmøde 22. februar 2021 (2021 - 4927)

Bilag:
Støtteforeningsbrev 2021 menighedsråd, Brev til
stifter på Sjælland, 10.02.2021 - Brev til alle stiftsråd
og alle biskopper med besked om, at fælles
Stiftsrådsmøde den 13. marts 2021 gennemføres,
såfremt det er muligt, Til udsendelse ENDELIGT
PROGRAM til Fælles Stiftsr5dsmøde i Viborg den 7.
november 2020

Susanne Møller orienterede om fornyet medlemskab
af Danske Kirkers Råd.
 
Alle menighedsråd har modtaget en mail om et
støtteforeningsprojekt v. Danmarks Kirkelige
Mediecenter (sendt videre fra stiftet).
 
Himmelske Dage 2022 foregår den 26.-29. maj i
Roskilde. Det aftales, at der nedsættes en
arbejdsgruppe om, hvad Lolland-Falsters Stift kan
bidrage med på dagene. Der skal udpeges en fra
hvert provsti (præster eller lægfolk),
stiftsadministrationen kontakter provstierne herom.
 
Der er fælles Stiftsrådsmøde den 13. marts 2021 i
Viborg.
 
Orienteringen blev taget til efterretning.

20 - Orientering fra biskoppen

Til orientering:
Biskop Marianne Gaarden har ordet.

Der har vist sig at være god deltagelse i
gudstjenesterne under de aktuelle coronavilkår.
Kirkerne bliver brugt, og der ses kun ganske få
messefald. Liturgidebatten er



blevet meget aktuel/relevant
under coronapandemien, hvor gudstjenesten er
begrænset i tid og fysisk udfoldelse.
 
Årets konfirmationer er udlagt til lokal beslutning her
i stiftet. De fleste udsættes, men nogle steder
gennemføres de i foråret.
 
FUV har udgivet årets kirkestatistik,
herunder om faldende dåbstal. Marianne vil
opfordre præsterne til at holde
”tumlingegudstjenester”, lørdagsdåb eller
lignende. Andelen af begravelser og bisættelser med
gejstlig medvirken er til gengæld steget i 2020.
 
Udfyldningsvalget er udskudt til efteråret pga. behov
for fysisk møde. Vi har heldigvis kun to
menighedsråd, hvor der mangler (få) medlemmer,
men andre steder i landet har det større
konsekvenser.
 
Det er stadig uafklaret, om menighedsråd kan mødes
fysisk. Det anbefales at gennemføre møder digitalt,
hvor det kan lade sig gøre. Det kan det dog ikke altid.
 
På Landemodet, der er flyttet til 2. oktober, skulle vi i
efteråret 2020 have haft hvidbogen på dagsordenen.
I stedet vil vi forsøge at samle menighedsråd og
præster provstivis. Den nærmere planlægning
afventer årets udvikling ift. mulig mødeaktivitet.
 
Efter aftale med Ida Rolle er den
religionspædagogiske materialesamling flyttet til
stiftsadministrationen. Der har været meget få
udlån over årene, så fremadrettet vil hun disponere
og administrere bogindkøb anderledes.
 
Der arbejdes pt. på at indgå
et diakonisamarbejde med Samvirkende
Menighedsplejer og stiftets to kommuner. Kathrine
Brorson varetager det praktiske arbejde i den
forbindelse med fondsansøgninger og koordinering
med Samvirkende Menighedsplejer.
 
Alle biskopperne tager afstand fra det
lovforberedende arbejde om oversættelse af
prædikener, der rammer kristne kirker med
udenlandske forkyndere. Fx det tyske mindretal i
Sønderjylland og vores egen strandkirke i Marielyst.
Arbejdet har også påkaldt sig (negativ)
opmærksomhed fra udlandet.
 
Marianne sluttede af med, at årets visitats går



til Canada i september.
 
Orienteringen blev taget til efterretning.

21 - Eventuelt

 

Intet. 

22 - Godkendelse af referat

Til beslutning:
Stiftsrådet skal godkende referatet af mødet.

Referatet blev godkendt.
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Susanne Møller (susanne@nl70.dk) Marianne Gaarden (Lolland-Falsters Stift)

Anne Birgitte Reiter (Maribo Domprovsti) Michael Fagerlund (Falster Provsti)

Steen Erik Henriksen (Falster
Provstiudvalg)

Knud-Erik Rasmussen (Lolland Østre
Provstiudvalg)

Niels Reinhold Nielsen
(nrn@waoomail.dk)

Ebbe Balck Sørensen (Lolland Østre
Provstiudvalg)

May-Brit Buchardt Horst Susanne Høegh Nielsen (Maribo
Domprovstiudvalg)

Rebekka Maria Brandt Kristensen Birthe Gunhild Friis (BF@km.dk)

Per Møller (PMOE@km.dk) Trine Frydkjær Paulsen

Lene Møller Krabbesmark (Lolland-
Falsters Stift)
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