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Referat fra mødet i stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift d. 12. december 2018. 

 

Til stede: Susanne Møller, Marianne Gaarden, Anne Reiter, Michael Fagerlund, Niels Reinhold  

 Nielsen, Steen Henriksen, Knud-Erik Rasmussen, Ebbe Balck Sørensen, Susanne  

 Høegh Nielsen, Susan Rasmussen, Birthe Gunhild Friis, Rebekka Kristensen, Per  

 Møller, Trine Frydkjær Paulsen, Carsten Kruse og Jakob V. Edvardsen (ref.) 

 

Afbud:  May-Brit Horst 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

2. Økonomi: Bevilgede lån 1. januar – 30. november 2018 

Taget til efterretning. 

 

3. Økonomi: Status for det bindende stiftsbidrag pr. 30. november 2018 

Der kommer en ekstra omk. på kr. 56.875,00 under punktet Kommunikation vedr. 

trykning af bogen ”Folkekirkerne på Lolland-Falster - set fra luften”. 

Stiftspræstestævnets omkostninger blev drøftet. Formanden gennemgik punkterne. Det 

skal drøftes hvorvidt vi skal beholde kolonnen Prognoser? Taget til efterretning. 

 

4. Økonomi: Budget for det bindende stiftsbidrag 2019 – endelig vedtagelse. 

Herunder rådighedsbeløb for funktionspræsterne 

Det blev drøftet hvorvidt funktionspræsternes poster skal samles på budgettet. Det blev 

vedtaget at hver funktionspræst får et rammebeløb på kr. 5.000,00. Det blev vedtaget 

at tallene på regnearket indeholdende budgetopfølgning for flere år skal være 

regnskabstal. 

 

5. Økonomi: Størrelsen af kapitaler og udlånsprocenten, 3. kvartal 2018 

Susanne Nielsen: ønsker fortsat en udspecificering af punktet Renteindtægter (bank 

mv.). Taget til efterretning. Jakob Edvardsen kontakter KAS/GIAS Centeret. 

 

6. Økonomi: KAS/GIAS, godkendelse af forventet udgift til indledende arbejde 

ifm udbud 

Taget til efterretning. 

 

7. Ansøgning om økonomisk støtte til Birgittafestival i Maribo i 2019 

Anne Reiter uddybede omkring ansøgningen samt festivalen og svarede på spørgsmål. 

Birthe Friis uddybede videre. Der reserveres et beløb på kr. 10.000 og Stiftsrådet 

afventer en ansøgning. 

 

8. Ansøgning om økonomisk støtte fra FUV vedr. ”Pastoral læring i praksis” 

Marianne Gaarden uddybede projektet og ansøgningen. Det blev drøftet hvorvidt denne 

omkostning hører under stiftsrådene. Størrelsen på et evt. bidrag blev drøftet. 

Undtagelsesvis bevilger vi midlerne, men projekter under FUV skal finansieres af 
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fællesfonden. Der bevilges kr. 5.000,00 pr. år i tre år, såfremt fællesfonden ikke 

finansierer projektet. 

 

9. Ansøgning om økonomisk støtte til den kirkelige filmpris Gabriel 

Der meldes afslag. 

 

10. Forretningsorden for Lolland-Falsters Stiftsråd til godkendelse 

Trine Frydkjær uddyber den nye §4 vedr. stedfortrædere. Steen Henriksen forklarede 

årsagen til ændringen. Taget til efterretning. Den reviderede forretningsorden blev 

godkendt. 

 

11. Stiftsrådet: Fastsættelse af mødedatoer i 2019 (vi foreslår torsdag d. 28. 

februar, 9. maj, 12. september samt 5. december) 

Biskoppen kan ikke deltage i februar på grund af rejse. Susanne Nielsen kan ikke 

deltage torsdage fra kl. 10-12. Mødet torsdag d. 28. februar flyttes til onsdag d. 27. 

februar. Møderne afholdes kl. 9:00 til 11:00. Mødet d. 5. december afholdes fra kl. 

10:00 til kl. 12:30. 

 

12. Fra Ribe Stift: indbydelse til fælles stiftsrådsmøde lørdag d. 2. november 2019 

Taget til efterretning. 

 

13. Valg af formand, næstformand og deltager til budgetsamrådet 

Susanne Møller blev genvalgt som formand. Steen Henriksen blev genvalgt til 

næstformand. Knud-Erik Rasmussen blev genvalgt til budgetsamrådet. Ebbe Balck 

Sørensen blev genvalgt til den fælles Kapitalforvaltning. 

 

14. Udvalg: Orientering fra budgetsamrådet v/Knud-Erik Rasmussen 

Knud-Erik Rasmussen orienterede fra budgetsamrådsmødet og svarede på spørgsmål. 

Især spørgsmålet omkring omkostningen vedr. pensionerne for de 

tjenestemandsansatte kirkefunktionærer blev drøftet. 

 

15. Udvalg: Orientering fra den fælles kapitalforvaltning – obs nu 

kvartalsrapporter v/Ebbe Balck Sørensen 

Formanden takkede Ebbe Balck Sørensen for de nu kvartalsvise rapporter. Ebbe Balck 

Sørensen gennemgik den økonomiske udvikling generelt samt for den fælles 

kapitalforvaltning. Michael Fagerlund foreslog at der bør regnes på finansieringen af 

gravstedsvedligeholdelsen ved legater, da der regnes med at folkekirken sætter penge 

til med den nuværende model. 

 

16. Udvalg: Rel.pædagogisk udvalg: Minikonfirmandundervisning i stiftet v/Ebbe 

Balck Sørensen 

Ebbe Balck Sørensen gav udtryk for udvalgets bekymring om hvor vidt der leves op til 

kravene omkr. minikonfirmander ude i sognene. Biskoppen har fokus på emnet og 

hendes indtryk er, at der her i stiftet kun er et sted, hvor dette punkt halter, og der 

arbejdes pt. på en løsning. 

 

17. Udvalg: Diakoniudvalget, herunder medlemskab af Dansk Diakoniråd 

Susanne Nielsen fortalte at Diakoniudvalget har vedtaget at dække udgiften til 

medlemskab af Dansk Diakoniråd i 2019. Hun fortalte også om Diakoniens dag. 

Biskoppen fortalte at der er blevet et større samarbejde mellem kommuner og 
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folkekirke omkring diakonalt arbejde end der har været hidtil. 

 

18. Udvalg: Udvalget for mellemkirkelige relationer og religionsmøde 

Anne Reiter fortalte om et arrangement med en kvindelig radiovært som ikke var så 

velbesøgt. Der er planlagt et møde med den katolske teolog, Iben Tranholm, 5. juni i 

Sognets Hus, Maribo. Der er planlagt et arrangement med Charlotte Rørth i Domkirken. 

Rebekka Kristensen træder ind i Mellemkirkelige relationer og religionsmødeudvalget i 

stedet for Dorte Hedegaard. Anne Reiter fortalte om Mellemkirkelige Råds besøg i 

Bruxelles med biskopperne. 

 

19. Konferencer/møder: MKR Trinity, Fredericia 25.-26. januar – deltagelse? 

(tidligere fremsendt pr. E-mail) 

Formanden aftalte med udvalget for mellerkirkelige relationer og religionsmøde at de 

finder et par deltagere. 

 

20. Konferencer/møder: Konferencen ”Teologi og ledelse” – Rebekka Kristensen 

Stiftsrådet havde ingen deltagere i konferencen. 

 

21. Orientering ved formanden 

Susanne Møller fortalte om den fælles stiftsrådsdag i Fredericia. 

 

22. Orientering ved biskoppen 

Marianne Gaarden fortalte om provstidagene. Hun fortalte også om arbejdet med 

stiftsanalysen. Der kommer en del præstestillingsopslag (8 stk.) i stiftet hen over 

foråret. Biskoppen redegjorde for sin strategi, der indebærer, at hun vil beholde lyset i 

præstegårdene i de små landsogne, uanset der ikke er så meget aktivitet der i forhold 

til i byerne, fremfor at lægge flere sogne sammen. Til gengæld skal sognepræsterne i 

de små landsogne yde bistand til de større sogne i byerne. Marianne Gaarden 

gennemgik de enkelte stillinger, der bliver ledige samt planerne om, hvordan der kan 

ydes bistand. Biskoppen er ude at rejse hele februar i forbindelse med DSUK. 

Lillebrænde kirke er blevet meget smukt restaureret og genindviet. Marianne Gaarden 

har tilbudt nyuddannede præster fra pastoralseminarierne en samtale med henblik på 

ordination og dækning af de stillinger, der står vakante, indtil der bliver fastansat en ny 

præst. Typisk i forbindelse med at menighedsrådene skal sætte præstegårdene i stand. 

Bestyrelsen for Pilgrimshuset overvejer et nyt koncept til Pilgrimshuset, som 

præsenteres ved næste stiftsrådsmøde. Biskoppen arbejder sammen med Karen Marie 

Sø Leth-Nissen på udarbejdelse en hvidbog for stiftet, og i den forbindelse vil biskoppen 

nedsætte et udvalg, der bidrager hertil. Vi søger pt en pressemedarbejder til stiftet på 

10 timer pr. uge. Den nye bog om ”Folkekirkerne på Lolland-Falster - set fra luften” 

udleveres til alle stiftsrådsmedlemmer, provstier og menighedsråd. Biskopperne har 

nedsat et gudstjenesteudvalg i stiftet bestående af to præster, kirkemusikkere og 

lægfolk, der skal bidrage til at sætte fokus på den første af i alt tre liturgirapporter, der 

er udarbejdet for at forny gudstjenestens liturgi. De to præster fra udvalget tilbyder at 

komme rundt til alle menighedsråd og holde et 15 min oplæg til diskussion. Mere herom i 

nyhedsbrevet. 

 

23. Eventuelt 

Susan Rasmussen foreslog at man undlader at bruge stillingsbetegnelsen 

bistandspræst, da det kan give forkerte associationer. 
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