
Referat
Lolland-Falsters Stift – Møder

Stiftsrådsmøde den 17. maj 2018 d. 17-05-2018, 10:00, 

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

Kommentarer:
Næstformanden, Steen Henriksen, bød velkommen og fortalte at formanden var sygemeldt i en længere
periode. Det blev besluttet at sende en blomst til formanden.

1 - Godkendelse af dagsorden. 
Behandlede sager: 

Bilag: 
Beskrivelse:
 

Referat:
Biskoppen tilbød at føre ordet ved de punkter som formanden havde fået sat på dagsorden. Dagsorden blev
godkendt.

2 - Økonomi: Bevilgede lån 1. januar - 3. april 2018 
Behandlede sager: 
Oversigt over bevilgede lån i stiftsmidler i 2018 (2018 - 7248)

Bilag: Oversigt over bevilgede lån i 2018 
Beskrivelse:
 

Referat:
Taget til efterretning. 

3 - Økonomi: Status for det bindende stiftsbidrag pr. 20. april 2018 
Behandlede sager: 
Budgetopfølgning Stiftsråd 2018 (2018 - 7245)

Bilag: Budgetopfølgning Stiftsråd 2018 
Beskrivelse:
 

Referat:
Susanne Nielsen efterspurgte årsrapporten for 2017. Detaljer for punktet "Kørsel m.m. udvalgsmøder" blev efterspurgt. Prognosen for punktet
"Felters bibliotek" bør være kr. 0. Overskud fra Felters bibliotek skal fortsat returneres til stiftsrådet. Stiftsadministrationen ser nærmere på
disse punkter. Punktet blev taget til efterretning.



4 - Økonomi: Størrelsen af kapitaler og udlånsprocenten. 
Behandlede sager: 
Stiftsmidlerne 2018 (2018 - 9798)

Bilag: Stiftsmidler 2018 
Beskrivelse:
 

Referat:
Punktet blev slået sammen med punkt 16. Ebbe Balck fortalte ud fra bilag som blev delt ud. Susanne Nielsen efterspurgte detaljer til punktet
"Renteindtægter (bank mv.)". Stiftsadministrationen ser nærmere på punktet. Udfordringen med at udregne priserne for de mangeårige
aftaler/legater blev drøftet.

5 - Økonomi: Betaling af abonnement 2017 for Societas Birgitta Europe. 
Behandlede sager: 
Stiftsrådsmødet d. 17. maj 2018 (2018 - 7244)

Bilag: borgitta_20180502202505 
Beskrivelse:
 

Referat:
Det blev oplyst at Birthe Friis plejer at deltage. Anne Reiter fortalte om emnet. Der blev efterlyst viden om, hvad man
får for kontingentet. Marianne Gaarden foreslog at man kunne støtte området mere lokalt. Det blev besluttet at
regningen betales, men at der gives besked til Societas Birgitta Europe om at medlemskabet opsiges.

6 - Økonomi: Investeringen af kirkens kapitaler - forslag om at lave et kursus for
medlemmer af stiftsrådet og PU-udvalg i stiftet. (Opfølgning på punkt fra sidste møde)
/Susanne Møller 
Behandlede sager: 

Bilag: 
Beskrivelse:
 

Referat:
Susanne Nielsen fortalte om emnet. Marianne Gaarden indskød, at det er en god ide. Susanne Nielsen
foreslog, at man kan udvide kursus med stifternes generelle økonomi. Anne Reiter tilføjede, at der er "1 1/2
ny provst" og mange nye provstimedlemmer. Rebekka Kristensen spurgte, om det skulle være et årligt
arrangement. Michael Fagerlund fortalte, at et årligt møde er forsøgt før. Steen Henriksen var enig i, at
et årligt kursus er for hyppigt, men hvert andet år vil være passende. Susanne Nielsen, Ebbe Balck Sørensen
og Michael Fagerlund arbejder videre med dette punkt.
 

7 - Økonomi: Ansøgning om økonomisk støtte fra Church of Love 
Behandlede sager: 
Church of Love (2018 - 4691)

Bilag: MMC opgørelse 2017, MMC Ansøgning 2018 
Beskrivelse:
 

Referat:



Der var enighed om at det er et godt initiativ men at det ikke falder indenfor stiftsrådets område. Der meldes afslag.

8 - Felters Bibliotek flyttes ud af stiftsadministrationens kælder af Bendicht Mader
v/Marianne Gaarden 
Behandlede sager: 

Bilag: 
Beskrivelse:
 

Referat:
Marianne Gaarden fortalte, at Steen Skovsgaard havde givet hende en kort redegørelse om bibliotekets historie.
Der var stort set kun 2 aktive lånere. Stiftsmuseet ville ikke overtage Felters Bibliotek men kun plukke enkelte bøger
fra det. Bendicht Mader er i gang med at flytte biblioteket ud af Stiftsadministrationen. Michael Fagerlund kontakter
Bendicht for at  høre, hvor biblioteket flyttes hen samt hvad ideen er for dettes fremtid. Biskoppen foreslog, at
stiftets præster skulle have lov til at plukke af bøgerne og at Stiftsmuseet efterfølgende skulle have lov til at plukke
bøger.

9 - Rådgivning af menighedsrådene ved større byggesager - konsulenternes rolle i forhold
til de museale værdier og menighedsrådenes udgifter til rådgivningshonorarer. (udsat ved
sidste møde) v/Michael Fagerlund. 
Behandlede sager: 

Bilag: 
Beskrivelse:
 

Referat:
 
Michael Fagerlund fortalte, at en presset økonomi gør, at kulturarv ikke kun er en gave men også en
økonomisk byrde. Vi bør derfor have en dialog med konsulenter om hvilke kirker, som vitterligt er
uvurderlige. Man skulle naturligvis ikke lade de øvrige kirker forfalde. Knud Erik Rasmussen fortalte, at man
har drøftet det i følgegruppen, hvor det blev afvist. Det blev foreslået, at biskopper bør tage emnet op.
Trine Paulsen fortalte, at konsulenterne retter sig efter loven og at der derfor skal en lovændring til, hvis
fremgangsmåden skal ændres, da økonomi ikke er et lovligt hensyn at vægte. Rebekka Kristensen nævnte,
at præstegårde også er omfattede af samme problematik. Biskoppen fortalte, at den teologiske konsulent
er i gang med at gøre klar til et pilotprojekt på området. Tanken er at udvælge nogle cases, hvor man lader
en differentieret vedligeholdelses plan ud fra forskellige kriterier, fx brug, kulturarvsværdi, geografisk
beliggendhed og økonomi. Marianne fremhævede vigtigheden af, at få en offentlig debat i gang om emnet.
Først skal der være en lang analysefase af projektet. Anne Reiter efterlyste en liste over, hvad man skal
holde øje med ved eftersyn af kirkerne. Dette punkt foreslås som punkt til stiftsrådenes fællesmøde i år.

10 - Stiftsrådets rolle: målsætning - hvad vej skal vores stift? Hvordan tvinges vi til at tænke
ud over, hvad "vi plejer"? v/Susanne Møller 
Behandlede sager: 

Bilag: 
Beskrivelse:
 

Referat:
Biskoppen fortalte, at der er forskel fra stift til stift på relationen mellem stift og stiftsråd, samt hvad man
bruger stiftsrådet til. Punktet tages op på et senere møde. Susan Rasmussen foreslog at punktet kunne



drøftes ved et temamøde.

11 - Stiftets udfordring i de mange gamle kirkebygninger - en ressourcekrævende kulturarv?
Forslag til brug ud over gudstjenester og koncerter. v/Susanne Møller 
Behandlede sager: 

Bilag: 
Beskrivelse:
 

Referat:
Dette punkt blev drøftet under punkt 9. Biskoppen pointerede, at en lukning af kirkerne ikke er en
mulighed, da de er middelalderkirker. Susanne Nielsen fortalte, at jerngitre om de bevaringsværdige
gravsteder kommer til at give en stor omkostning. Michael Fagerlund tilføjede, at loven giver mulighed for
at affrede gravsteder ved provstesyn.

12 - Den kirkelige initiativpris - til uddeling på Landemode, 13. juni. v/Susanne Møller 
Behandlede sager: 

Bilag: 
Beskrivelse:
 

Referat:
Marianne Gaarden fortalte, at vinderen af initiativprisen hidtil var blevet valgt af et udvalg inkl. biskoppen. I
år laves der i stedet en afstemning på nettet for at finde vinderen. Biskoppen opfordrede medlemmerne til
at indstille gode initiativer.

13 - Fra Haderslev Stift: Invitation - Fællesmøde for alle stiftsråd Christianskirken i
Fredericia den 27. oktober 2018 
Behandlede sager: 
Fælles stiftsrådsmøde den 27. oktober 2018 i Christianskirken i Fredericia (2018 - 4668)

Bilag: Fællesmøde for alle stiftsråd Christianskirken i Fredericia den 27. oktober 2018 - invitation 
Beskrivelse:
 

Referat: Punkt 9 i dette referat sendes som punkt til dagsorden for fællesmødet. Michael Fagerlund og Marianne
Gaarden udarbejder punktet. 

14 - Konference om teologi og ledelse (FUV) 20.-22- november. v/Susanne Møller 
Behandlede sager: 

Bilag: 
Beskrivelse:
 

Referat:
Rebekka Kristensen ville gerne deltage på stiftsrådets vegne.

15 - Orientering fra deltagelse i kurser, møder og konferencer som repræsentant for



stiftsrådet. v/Susanne Møller 
Behandlede sager: 

Bilag: 
Beskrivelse:
 

Referat:
Rebekka Kristensen fortalte om "Folkekirke og religionsmøde" samt "Vi af samme sind". Biskoppen bad om
ti linjer om møderne til nyhedsbrevet. Marianne Gaarden ville også gerne have en kort beskrivelse af
"kirkegårdskonferencen" fra dem, der deltog til brug i nyhedsbrevet. Ebbe Balck Sørensen ville sende
referat fra Religionspædagogisk udvalg til stiftsrådsmedlemmerne, og man henstiller til, at referatet
rundsendes til udvalgets medlemmer, inden det offentliggøres.

16 - Udvalg: Stifternes Kapitalforvaltning v/Ebbe Balck Sørensen 
Behandlede sager: 

Bilag: 
Beskrivelse:
 

Referat:
Dette punkt blev drøftet under punkt 4.

17 - Udvalg: Fra Knud Erik Rasmssen: Materiale fra budgetsamrådets møde 13. marts 2018 
Behandlede sager: 
Budgetsamråd 2018 (2018 - 4666)

Bilag: Kommentar fra Budgetfølgegruppen møde den 13, 24540-18_v2_Udviklingsfond 2019
tidligere indsatsområder + modtagere i 2._._pdf, 11416-2018_v7_Fællesfondens
rammebudgetnotat 2019, Referat - Budgetsamråd 2018 - 13. marts 
Beskrivelse:
 

Referat:
Knud Erik Rasmussen havde anbefalet udviklingsfonden at støtte Pilgrimshuset. Dette iflg aftale
med biskoppen for at skaffe Pilgrimshusets lån af vejen. Han oplyste også at det var blevet afslået at få læge
medlemmer med i IT gruppen.

18 - Udvalg: Fra Stiftsudvalg for Diakoni, budget og forslag til ændring af kommissorium 
Behandlede sager: 
Stiftsudvalg for Diakoni 2018 (2018 - 6576)

Bilag: Budget2018, ændringaf kommissorium, Kommissorium 
Beskrivelse:
 

Referat:
Susanne Nielsen anbefalede et tættere samarbejde med kommunerne. Der var enighed om at dette er en
god ide. Biskoppen foreslog at der indsættes et forbehold som lyder ”Såfremt kommunen kan deltage” i
kommissoriet.



19 - Orientering ved formanden. 
Behandlede sager: 

Bilag: 
Beskrivelse:
 

Referat:
Intet at berette.

20 - Orientering ved biskoppen. 
Behandlede sager: 

Bilag: 
Beskrivelse:
 

Referat:
Biskoppen fortalte at stiftet har ansat en uddannelseskonsulent. Stillingen blev besat af Karen Marie Sø
Leth-Nissen. Biskoppen ville gerne have et større budget til præsternes efteruddannelse mhp
opkvalificering. Der er ansat en ny pilgrimspræst, som er delvis sognepræst. Marianne Gaarden arbejder på
at få endnu en korshærspræst.

21 - Eventuelt. 
Behandlede sager: 

Bilag: 
Beskrivelse:
 

Referat:
Marianne Gaarden fortalte at Karen Marie Sø Leth-Nissen kommer og fortæller om sit arbejde som
teologisk konsulent og pilotprojektet med kirkebygningerne. Næste stiftsrådsmøde afholdes derfor som et 3
timers møde fra kl. 9:30 til kl. 12:30.
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