Tilstede: Biskop Marianne Gaarden, stiftsamtmand Henrik Horster, domprovst Anne Reiter, provst Bjarne A.
Madsen, provst Johannes Olav Kruse Kristensen, provst Michael Fagerlund, stiftskontorchef Lene M.
Krabbesmark og specialkonsulent Trine Frydkjær Paulsen.

Ad 1) Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2) Næste års prædikant er Michael Fagerlund, suppleant er Anne Reiter. Det åbne landemode er 1.
lørdag i oktober.
Ad 3) Michael fremlagde det modtagne materiale. Driftsindtægterne er halveret i forhold til 2019, men
Strandkirken har formået at opretholde samme indtægt som sidste år, da støttekredsen har bidraget.
Regnskabet blev godkendt.
Ad 4) Marianne orienterede om hvidbogen, som bidrager til en fælles problemerkendelse. Bogen blev
uddelt ved sidste års åbne landemode – enkelte menighedsråd mangler fortsat at få udleveret bogen.
En af udfordringerne er den demografiske bevægelse og udgiften til vedligeholdelse af kirkerne, som er en
udfordring for menighedsrådene både økonomisk og menneskeligt. Projektet med differentieret
vedligeholdelse af kirkebygninger er vigtigt i den henseende.
Selve corona-krisen har sat fokus på nogle ting, herunder forholdet mellem stat og kirke og svaghederne
heri.
Corona har tillige sat skub i digitaliseringen af folkekirken – det har både sine fordele og ulemper.
Marianne er imponeret over, hvor godt krisen har været håndteret af både præster, menighedsråd og
kirkepersonalet.
Præstemanglen i dele af landet har medført indførelsen af en akademikerparagraf (§ 1a). Der har været 261
ansøgere. I Lolland-Falsters Stift har vi fået færre ansøgere til ledige præstestillinger, men det har endnu
ikke været nødvendigt med genopslag.
Der er nedsat et nyt præstenormeringsudvalg, som Marianne er medlem af og hvor der arbejdes med
kriterierne for fordeling af præstestillinger. Marianne har taget initiativ til nedsættelsen af 2 arbejdsgrupper
i henholdsvis Øst- og Vestdanmark, som skal kigge på muligheden for at flytte stiftsgrænserne.
Der er gode udviklingsprojekter i støbeskeen sammen med Kirkefondet, der finansierer en konsulent til 3
provstier og Stiftsrådet finansierer en konsulent til det fjerde provsti.
Samarbejdet med Korshæren er sat på pause og der samarbejdes med De Samvirkende Menighedspleje om
at et nedsætte en stiftsbestyrelse på Lolland Falster, som skal ansætte en fondsfinansieret konsulent.
Menighedsrådsvalget er forløbet fint, men opstarten har været problematisk pga. Corona og forbuddet
mod at forsamles.
Refugiet er blevet opløst pr. 1. juni 2021 og der er indsat en likvidator, som skal stå for salget af huset.
Maribo Domsogns menighedsråd har indvilget i at købe Pilgrimshuset.
I stiftsadministrationen er der investeret i hjemmearbejdspladser til alle medarbejdere.
Anne-Sofie Holm er tiltrådt som ny presse- og kommunikationsmedarbejder.

Ad 5)
Anne Reiter: Høring i den sydøstlige del af provstiet omkring den fremtidige struktur – der bliver 4 ledige
præstestillinger på et år.
Ny pilgrimspræst og ny præst i Bandholm.
Provstiets præster mødes 1 gang om måneden på Teams.
Økonomien er presset af de mange middelalderkirker, det er særligt et problem med de udskridende
kræfter pga. hvælvene, aktuelt er det Hunseby, Errindlev og Stokkemarke kirker.
5 menighedsråd deltager i forsøgsramme 5. Lise Skovlund er ansat som ny konsulent for provstiet.
Der er kommet en god stemning omkring Pilgrimshuset og der er stor tilgang af overnattende gæster
Bjarne A. Madsen: Ved provstesyn bliver der noteret mere end ved ordinært kirkesyn og det er en
udfordring at sikre, om der bliver fulgt op på protokollen.
Pæn udskiftning i menighedsrådene – flere sammenlagte menighedsråd. Det er oplevelsen at tradition og
fornyelse går hånd i hånd.
Provstiudvalget tager ud og taler med menighedsrådene om deres udfordringer.
Der afholdes Teamsmøder med provstiets præster én gang om måneden og det fungerer fint.
Større udskiftning i provstiet, men det er lykkes at dække ind med emeriti, vikarer og rådighedsordningen.
Michael Fagerlund: Kirkerne er i god stand – umiddelbart få påkrævede opgaver. Har opfordret
menighedsrådene til at se på menighedsfaciliteterne.
Provstiets døgn på Johanneberg med 22 præster er gennemført.
To ledige stillinger; Aastrup og Idestrup. Det trækker ud med at få præstegården i Idestrup istandsat.
Der er udfordringer i Nordvestfalster, da organisten er død og administrator har opsagt sin stilling.
Johannes Olav Kruse Kristensen:
Præsterne har gjort det godt under coronakrisen. Det er et problem, at det ikke har været muligt at bistå
nye menighedsråd i opstarten.
Der er afholdt Provstiets Dag for præsterne.
Flere af provstiets præster har været fraværende på skift på grund af sygdom og barsel.
Istandsættelsen af Bregninge Kirke kan endelig gå i gang.
Provstesyn på Tårs præstegård viste, at den trænger til en renovering af badeværelse og køkken.
Renoveringen af kirkespiret på Radsted Kirke er i gang. Den nederste del af spiret er ikke omfattet af
forsikringssagen, men der er modtaget tilsagn fra Kirkeistandsættelsesordningen på omkring 1. mio. kr.
Resten bliver finansieret af lån i stiftsmidlerne.
Toreby Kirke har modtaget 2 mio. kr. fra A.P. Møllers fond til kalkning af kirken, som skal tilbage til den
lyserøde farve.

Ad 6) Størstedelen af Ankestyrelsen arbejder fortsat hjemme og det vil nok kunne ses på vidensdelen, da
oplæring af nye medarbejdere er vanskelig.
Der er et efterslæb på det sociale område og det er en tung byrde at løfte for kommunerne. Lolland
Kommune er den kommune i Danmark med suverænt flest sager på tvangsbortadoptionsområdet.
Ad 7) Intet at tilføje.

