Stiftsrådet

Dok.nr.: 153407/17

Referat fra mødet i stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift d. 6. december 2017
I mødet deltog Anne Reiter, Marianne Gaarden, Knud Erik Rasmussen, Steen Henriksen, Susan

Rasmussen, Per Møller, Rebekka Kristensen, Susanne Møller, Susanne Høegh Nielsen, Ebbe Balck Sørensen,
Niels Reinhold Nielsen, Michael Fagerlund, Birthe Gunhild Friis, May-Brit Buchardt Horst, Carsten Kruse og
Jakob V. Edvardsen (ref.)
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden blev godkendt med den bemærkning at præstepraktik skulle drøftes under
punkt 10.
2. Økonomi
2.1.Orientering
2.1.1. Bevilgede lån 1. januar – 15. november 2017.
Michael Fagerlund foreslog at størrelsen på udlån samt udlånsprocenten
skulle gennemgås ved hvert stiftsrådsmøde. Taget til efterretning.
2.1.2. Status for det bindende stiftsbidrag pr. 23. november 2017.
Carsten Kruse gennemgik regnearket. Susanne Høegh Nielsen gjorde
opmærksom på, at opdateringsdatoen på regnearket ikke var korrekt samt at
kolonnen ”Prognose” havde et par fejl. Disse rettes. Fremtiden for Felters
Bibliotek skal drøftes med provsterne. Stiftsrådet var indstillet på at nedlægge
Felters Bibliotek. Taget til efterretning.
2.2.Ansøgninger
2.2.1. Indstilling fra biskoppen om bevilling af kr. 9.800,00 til udgivelse af
magasinet ”Folk og Kirke 2018”.
Marianne Gaarden gennemgik idéen bag, samt værdien af en sådan udgivelse.
Beløbet blev bevilget.
3. Anmodning fra Nysted-Vantore Menighedsråd om bevilling af tillægslån på kr.
3.000.000,00 til reparation af Nysted Kirkes tårn.
Kst. provst Michael Fagerlund uddybede. Lånet blev bevilget.
4. Orientering fra Folkekirke og Religionsmøde om at dåbsoplæringsmateriale er
blevet oversat til arabisk og farsi.
Taget til efterretning.
5. Budget for funktionspræster.
Marianne Gaarden ønskede at der årligt skal sættes et beløb af til hver af
funktionspræsterne ud fra et budget, således at de fremover slipper for at skulle sende
ansøgninger ind til stiftsrådet hver gang de skal bruge et mindre beløb. Alle
funktionspræster anmodes om at sende et budget ind og punktet genoptages til næste
stiftsrådsmøde.
6. Orientering fra Massoud Fouroozandeh om dåbsundervisningsprojektet.
Taget til efterretning.
7. Udveksling med præster fra Mecklenburg.
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Baggrunden for samarbejdet og den hidtidige afholdelsesform blev drøftet. Marianne
Gaarden foreslog at samarbejdet udvides med Marlene Ringgaard Lorensen, professor på
Kbh. Universitet og Anne Gidion, rektor på pastoralinstituttet i Ratzeburg, der allerede har
et samarbejde. Dette blev vedtaget. Marianne Gaarden skriver til Jette Walther Birk og
takker for hendes hidtidige indsats. En ny arbejdsgruppe nedsættes, hvori Jette Walther
Birk er velkommen til at bidrage.
8. Indbydelse til fælles stiftsrådsmøde 2018 i Haderslev.
Taget til efterretning.
9. Hilsen fra tidligere stiftsrådsformand, Bent Normann Olsen.
Taget til efterretning. Susanne Møller sender en hilsen til Bent Normann Olsen.
10.Udvalg under stiftsrådet samt Folkekirkens mellemkirkelige Råd, Budgetsamrådet
samt den Fælles Kapitalforvaltning. Besættelse af poster.

Som udgangspunkt sammensættes udvalgene, så der er en fra stiftsrådet, der deltager i de forskellige
arbejdsgrupper og som kan aflægge rapport i stiftsrådet om gruppens arbejde.
- Reformationsudvalget: nedlægges.
- Innovationsudvalget: er nedlagt. Biskoppen overvejer om det skal genetableres.
- Religionspædagogisk Udvalg: alle medlemmer ville gerne forsætte, dog udtræder Anne Birgitte
Villadsen, der er gået på pension. Ebbe Balck Sørensen valgtes som stiftsrådets repræsentant.
- Mellemkirk.: Susan Rasmussen fortalte at de pt er 5 medlemmer, men at de gerne vil være de 9, som
de må være, inden de konstituerer sig. Tom Friis og Dorthe Hedegaard er valgt af biskoppen. Anne
Reiter (mellemkirk. råd) og Steen Henriksen valgtes af Stiftsrådet.
- Diakoniudvalg: Susanne Nielsen valgtes af Stiftsrådet, og korshærspræst, Katrine Brodersen og Maria
Mistarz Benzon fra Korshærens varmestue i Nykøbing F. blev foreslået. Marianne Gaarden spørger
dem.
- Kommunikationsudvalg: vurderes igen af biskoppen efter hun har været i funktion i en længere
periode.
- Præstepraktikudvalg: Alle medlemmer ville gerne fortsætte. Det er en stor succes og biskoppen ville
gerne køre det videre.
Der var enighed om at man bør udtræde af et udvalg ved pensionering.
Biskoppen nævnte at det er god politik, at der sidder mindst et medlem af Stiftsrådet i alle udvalgene.
11.Mødedatoer for stiftsrådsmøder i 2018. Torsdag d. 22. februar, torsdag d. 17. maj,
tirsdag d. 18. september samt onsdag d. 12 december foreslås.
Datoerne blev vedtaget. Møderne afholdes kl. 10.
12.Orientering ved formanden.
Intet at berette.
13.Orientering ved biskoppen.

Biskoppen orienterede om samarbejdsaftaler. Folkekirke og Religionsmøde med projektmedarbejder
Ane Kirstine Brandt har tilbudt domprovstiet at lave et projekt i provstiet, et provstinetværk om
samfund og religion. Cafe Exit i Nykøbing F. Henvendelse fra forsker ved Københavns Universitet vedr.
Innovationsprojekt om kirker i landdistrikterne i stiftet.
14.Orientering ved udvalgene.
Intet at berette.
15.Evt.
Intet.
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