Referat
Lolland-Falsters Stift – Møder

Stiftsrådsmøde den 19. november 2020 - d. 19-11-2020 kl. 10:00 til 12:30
Deltagere: Anne Birgitte Reiter, Birthe Gunhild Friis, Ebbe Balck Sørensen, Knud-Erik Rasmussen, Marianne
Gaarden, May-Brit Buchardt Horst, Michael Fagerlund, Niels Reinhold Nielsen, Per Møller, Rebekka Maria
Brandt Kristensen, Steen Erik Henriksen, Susanne Høegh Nielsen, Susanne Møller, Lene Møller
Krabbesmark, Trine Frydkjær Paulsen

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsordenen

Michael Fagerlund gjorde opmærksom på, at der
mangler et punkt om eventuelt. Det tilføjes som
punkt 18.

Til beslutning:
Dagsordenen skal godkendes.

Michael Fagerlund foreslår en justering til teksten i
punkt 5. Sætningen "Ved samme lejlighed foreslog
Michael Fagerlund en yderligere justering af § 6, om
fastsættelse af det bindende stiftsbidrag i beløb, så
paragraffen stemmer overens med de faktiske
forhold og gældende bestemmelser" ændres til "Ved
samme lejlighed vedtoges to tekstmæssige
ændringer i §§ 6 og 7. Imidlertid blev ændringerne
ikke medtaget i referatet". Den øvrige tekst bevares.
Herefter blev dagsordenen godkendt.
2 - Præsentation af Folkekirke & Religionsmøde
Til orientering:
Ane Kirstine Brandt, konstitueret generalsekretær i
Folkekirke & Religionsmøde (F&R), deltager for at
fortælle om F&R, og hvad deres fokus er.
Baggrunden er, at F&R grundet COVID-19 ikke fik
lejlighed til at afholde det sædvanlige
forårsarrangement for stiftsrådene.

Ane Kirstine Brandt fortalte indledningsvist, at en ny
organisering med en fast bevilling er faldet på plads
de seneste måneder, og at Jesper Vigant for nylig er
udpeget (af biskoppen) som Lolland-Falsters Stifts
medlem af F&R's forretningsudvalg.
F&R har deltaget i samarbejder med flere lokale
præster (og domprovsten)
om provstinetværk, netværk om yoga i kirken, og det
seneste år et migrantsamarbejde om folkekirken
som minoritet.

Besøget er berammet til 30 minutter.
Sager:
Stiftsrådet - Folkekirke & Religionsmøde (2020 25349)
Bilag:
Aktdokument

Ane Kirstine opfordrede til at bruge F&R's
hjemmeside og at tilmelde sig nyhedsbrevet. F&R
udsender løbende pressemeddelelser, og håber
at stifter og stiftsråd vil bistå med at sprede
budskaberne til sognene.
F&R hører gerne fra lokale sogne, og hjælper med at

facilitere og konceptudvikle nye idéer. Det kan fx
være i områder med nye tilflyttere, som kan være
svære at nå. Det kan også handle om åndelige og
diakonale initiativer.
Under den fælles drøftelse blev turister nævnt som
et fokusområde, og F&R kunne også være oplagt at
invitere med på højskoledage eller temamøder i
provstierne. Det blev foreslået, at F&R kunne
udsende nyhedsbreve til alle menighedsrådene via
sogn.dk.
3 - Økonomi: Bevilgede lån 1. januar - 12. november Susanne Møller fortalte, at Bandholm Sogn har fået
2020
et lån til istandsættelse af præstegård og have,
hvilket er det eneste nye lån siden sidste møde.
Til orientering:
Der gives en status for lån bevilget fra stiftsmidlerne Trine Frydkjær Paulsen fortalte, at der nu er
hidtil i 2020 (uændret siden sidste møde), samt den nedsat et udvalg med et medlem fra alle provstier til
foreløbige resultatopgørelse for stiftsmidlerne.
arbejdet med ny udlånspolitik. Medlemmerne er:
Dertil orienteres om status for arbejdet med oplæg
til ny udlånspolitik, ang. nedsættelse af udvalg (jf.
pkt. 11 på stiftsrådets møde den 20. februar 2020).
Sager:
Bindende stiftsbidrag og stiftsmidler 2020 materiale til stiftsrådsmøder (2020 - 23759)
Bindende stiftsbidrag og stiftsmidler 2020 materiale til stiftsrådsmøder (2020 - 23759)

Fra Falster Provstiudvalg, Michael Fagerlund
Fra Lolland Østre Provstiudvalg, Ebbe Balck Sørensen
Fra Maribo Domprovstiudvalg, Leif Jørgensen
Fra Lolland Vestre Provstiudvalg, Ellen Bredal Nielsen
Der indkaldes til første møde i udvalget snarest
muligt.
Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag:
Oversigt over bevilgede lån i 2020, Stiftsmidler
november 2020

4 - Økonomi: Status for det bindende stiftsbidrag pr. Marianne Gaarden forklarede, hvorfor udgiften
12. november 2020
til publikationer er overskredet, og at afvigelsen godt
kan blive større, da der sandsynligvis bliver behov for
Til orientering:
et genoptryk af hvidbogen pga. flere nyvalgte
Der gives en status for det bindende stiftsbidrag i
menighedsrådsmedlemmer.
2020.
Til gengæld er andre udgifter ikke afholdt pga.
Sager:
aflysninger som følge af coronarestriktioner.
Bindende stiftsbidrag og stiftsmidler 2020 materiale til stiftsrådsmøder (2020 - 23759)
Ebbe Balck Sørensen nævnte,
at Religionspædagogisk udvalg ønsker
Bilag:
budgettet forhøjet til 20.000 kr. Det tages op på
Budgetopfølgning Stiftsråd 2020_november
stiftsrådsmødet i februar 2021, for så vidt
angår budget 2022.
Orienteringen blev taget til efterretning.

5 - Forslag til justering af forretningsordenen

Tekstforslagene vedrørende §§ 6 og 7 blev godkendt.

Til beslutning:
På stiftsrådets møde den 16. september 2020 blev
det vedtaget at justere forretningsordenens § 5,
hvad angår referater af rådets møder. Ved samme
lejlighed vedtoges to tekstmæssige ændringer i §§ 6
og 7. Imidlertid blev ændringerne ikke medtaget i
referatet. Ændringerne foreligger nu til stiftsrådets
beslutning.
Det nye ændringsforslag er markeret med rød skrift i
vedlagte bilag.
Sager:
Stiftsrådsmøde den 19. november 2020 (2020 25543)
Bilag:
Forretningsorden for Stiftsrådet for Lolland-Falsters
Stift_Udkast 19.11.20

6 - Ansøgning vedr. udgivelse af bog om at synge
salmer med konfirmander

Susanne Møller redegjorde kort for ansøgningen.
Stiftsrådet gav afslag til ansøgningen.

Til beslutning:
Mads Djernes og Christine Toft Kristensen ansøger
stiftsrådet om et tilskud på 6.000 kr. til en
bogudgivelse med titlen: Syng med! Inspiration til at
synge salmer med konfirmander. Bogen er antaget til
udgivelse på forlaget Eksistensen i efteråret 2021.
Se mere udførlig beskrivelse af projektet i vedlagte
bilag.
Sager:
Stiftsrådet - ansøgning vedr. udgivelse af bog om at
synge salmer med konfirmander (2020 - 32569)
Bilag:
Ansøgning (Syng med!)

7 - Orientering fra Stifternes Kapitalforvaltning
Til orientering:
Ebbe Balck Sørensen informerer om nyt fra
Stifternes Kapitalforvaltning.
Referat fra sidste møde samt sidste rapportering er
vedlagt.

Ebbe Balck Sørensen orienterede om det seneste
materiale fra Stifternes Kapitalforvaltning, som
stiftsrådet har modtaget løbende siden sidste møde.
Der er, som forventet, tale om mindre afkast.
Angående aktieinvesteringer afventer
det Kirkeministeriet.
Orienteringen blev taget til efterretning.

Sager:
Stifternes Kapitalforvaltning - Forrentningsprocent af
investeringsbeviser i 2020 og 2021 (2020 - 4867)
Stifternes Kapitalforvaltning - Forrentningsprocent af
investeringsbeviser i 2020 og 2021 (2020 - 4867)
Bilag:
Til kapitalforvaltere delvise referat fra møde den 20.
oktober 2020, Lolland-Falsters Stift_5067
416342_31.10.2020

8 - Orientering fra Budgetsamrådet
Til orientering:
Knud-Erik Rasmussen informerer om nyt fra
Budgetsamrådet.
Vedlagt er referat af seneste møde i
Budgetsamrådet, hvor ansøgningerne til
Omprioriteringspuljen blev drøftet, samt
Budgetfølgegruppens indstilling til ministeren om
ansøgningerne.

Knud-Erik Rasmussen fortalte, at Budgetfølgegrupen
fulgte Budgetsamrådets indstilling.
Budgetsamrådet havde en længere drøftelse om
ansøgningen til projekt "Differentieret
vedligeholdelse af kirkebygninger". Det blev ønsket,
at lægfolk skulle inddrages i højere grad.
Orienteringen blev taget til efterretning.

Sager:
Stiftsrådsmøde den 19. november 2020 (2020 25543)
Stiftsrådsmøde den 19. november 2020 (2020 25543)
Bilag:
Endeligt referat Budgetsamråd 17. september 2020,
Budgetfølgegruppens indstilling om udmøntning af
omprioriteringsmidlerne 2021.docx

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

May-Brit Buchardt Horst fortalte, at Folkekirkens
Nødhjælp arbejder med en ny engagementsstrategi.
Indsamlingen blev ramt af nedlukningen samme dag,
så der arbejdes på alternative indsamlingsformer.
Orienteringen blev taget til efterretning.

10 - Orientering fra stiftsudvalgene:
Religionspædagogisk udvalg
Til orientering:
Ebbe Balck Sørensen informerer om nyt fra
Religionspædagogisk udvalg.

Ebbe Balck Sørensen fortalte, at FUV afholder et
stiftskursus den 27. januar 2021 kl. 10-14. Stedet er
endnu ikke fastlagt.
Lene Krabbesmark gjorde opmærksom på, at de fire
stiftsudvalg løbende bedes sende deres referater til
stiftsadministrationen, så de kan komme på
hjemmesiden.

Susanne Møller opfordrede udvalgene til at forholde
sig til deres økonomi inden stiftsrådmødet i februar
2021.
Orienteringen blev taget til efterretning.
11 - Orientering fra stiftsudvalgene:
Diakoniudvalget
Til orientering:
Susanne Høgh Nielsen informerer om nyt
fra Diakoniudvalget.

12 - Orientering fra stiftsudvalgene: Det
mellemkirkelige stiftsudvalg
Til orientering:
Anne Reiter og Rebekka Kristensen informerer om
nyt fra Det mellemkirkelige stiftsudvalg.

Susanne Nielsen fortalte, at
Diakoniudvalget afholder strategimøde den 7.
december 2020, hvor Michael Schelde og Lene
Krabbesmark er inviteret med.
Orienteringen blev taget til efterretning.

Anne Reiter fortalte, at udvalget har
været tilbageholdene med arrangementer grundet
coronasituationen.
Udvalget deltager i det mellemkirkelige årsmøde den
5.-6. februar 2021 i Vejle. Denne gang er
alle velkomne. Invitation vedlægges referatet.
Orienteringen blev til efterretning.

13 - Orientering fra stiftsudvalgene: Kirken på
landet

Rebekka Kristensen fortalte, at der ikke er noget nyt
fra udvalget siden stiftsrådets sidste møde.

Til orientering:
Udvalget holder dets næste møde i januar 2021.
Rebekka Kristensen informerer om nyt fra Kirken på
landet.
Orienteringen blev taget til efterretning.

14 - Orientering fra formanden
Til orientering:
Stiftsrådsformand Susanne Møller har ordet.

Susanne Møller indledte med at sige, at
menighedsrådsvalget er vel overstået siden sidst.
Trine Frydkær Paulsen berettede om det samlede
valgresultat. Kun to menighedsråd er ikke fuldtallige.
37 % er nye medlemmer.
De sidste tal er først faldet på plads i sidste uge, da
nogle har haft udfordringer med valgsystemet. - Det
kunne menighedsrådsmedlemmerne i stiftsrådet
nikke genkendende til.
Først den 30. november kan konstitueringerne tastes
i systemet; det bistår stiftet gerne med for
de menighedsråd, der måtte ønske det.
Distriktsforeningen har tilrettelagt nogle kurser for
de nye menighedsråd. De enkelte kurser kan
ses på landsforeningens hjemmeside. De afholdes i
Sakskøbing. Stiftet tager det med i næste
nyhedsbrev.

FUV har inviteret til deltagelse i en følgegruppe
om befolkningsundersøgelse. Susanne Møller træder
ind.
Landsforeningens årsmøde blev afholdt som digitalt
møde den 30. oktober, og var desværre præget af
tekniske problemer. Steen Henriksen deltog og
havde en god oplevelse med det. 306 var tilmeldt og
ca. 200 deltog i afstemningerne. Bestyrelsen fik
mandat til det videre arbejde.
Distriktsforeningen håber på at kunne gennemføre
vintermødet den 6. februar 2021.
Orienteringen blev taget til efterretning.

15 - Orientering fra biskoppen
Til orientering:
Biskop Marianne Gaarden har ordet.

Marianne Gaarden orienterede om, at den nye
bevillingsmodel til stifterne gældende fra i år giver
økonomiske udfordringer i stiftsadministrationen.
Der er fx ikke midler til en teologisk konsulent og
reelt heller ikke til en kommunikationsmedarbejder.
Kommunikation er i stigende grad vigtigt (det har
coronakrisen tydeliggjort), og andre stifter bruger
store beløb på kommunikationsopgaver. Stiftsrådet
kan derfor forvente en ansøgning om at afsætte flere
midler til en kommunikationskonsulent.
Hvidbogen er udgivet, desværre uden hele den
planlagte lancering, da flere arrangementer blev
aflyst på grund af coronarestriktioner. I stedet
planlægges et forløb det kommende år om, hvordan
man lokalt kan arbejde videre med bogen.
Projektet om differentieret vedligeholdelse af
kirkebygninger går i gang nu. Der er nedsat en
styregruppe, hvor der både er udpeget et
provstiudvalgsmedlem og et stiftsrådsmedlem, på
opfordring fra Budgetsamrådet. Styregruppens
første møde er i december, og derefter løber
projektet i 2021-2022.
De to korshærspræster er nu i stedet diakonipræster,
indtil andet aftales. Næste uge deltager de i møde
med Samvirkende Menighedsplejer.
Der drøftes et projektsamarbejde med FUV med
arbejdstitlen "Kirke med socialt ansvar", i
samarbejde med Kirken på landet. Kathrine Brorsen
er tovholder herfra.
FUV har udgivet rapport om folkekirken under

coronakrisen, primært fra kirkens synspunkt. En
specialestuderende laver også en undersøgelse, hvor
brugere interviewes. Den imødeses med interesse.
Dertil har Marianne spurgt stiftets egne præster om
deres erfaringer; resultatet heraf kan ses på
stiftets hjemmeside. Fælles konklusion med FUV's
undersøgelse er, at kommunikationen ikke er
tilstrækkelig eller hurtig nok. Rebekka
Kristensen indskød, at hun lokalt oplevede
tilfredshed med den interne information fra stift og
provster.
De digitale transmissioner er kommet for at blive, i
hvert fald så længe der er en coronapandemi.
Marianne har indkaldt to præster fra hvert provsti til
møde næste uge, til fælles inspiration og
planlægning af initiativer. Birthe Friis efterlyser
undervisning i digitale produktioner og
et værktøj alle kan bruge.
Orienteringen blev taget til efterretning.
16 - Valg af formand, næstformand og medlem til
Budgetsamrådet for 2021
Til beslutning:
Stiftsrådet skal vælge en formand og en
næstformand for det kommende år. Dertil skal der
udpeges et medlem til Budgetsamrådet.

17 - Datoer for stiftsrådets møder i 2021
Til beslutning:
Stiftsrådet skal fastsætte mødedatoer for 2021.
Der foreslås følgende datoer i 2021:
Torsdag den 18. februar
Onsdag den 19. maj
Torsdag den 16. september
Torsdag den 18. november
Onsdag den 15. december (strategimøde,
inkl. julefrokost)

Susanne Møller modtog genvalg som formand for
stiftsrådet.
Steen Henriksen modtog genvalg som næstformand
for stiftsrådet.
Knud-Erik Rasmussen modtog genvalg til
Budgetsamrådet.

Følgende mødedatoer i 2021 blev valgt, kl. 10.0013.00:
Mandag den 22. februar
Onsdag den 19. maj
Torsdag den 9. september
Torsdag den 18. november
Onsdag den 15. december (strategimøde, inkl.
julefrokost)

Alle dage kl. 10.00-13.00 i stiftsadministrationen på
Østre Allé 2, Nykøbing.
Møderne afsluttes sædvanligvis med frokost kl.
12.30-13.00.

18 - Eventuelt

Michael Fagerlund henstiller til, at stiftsrådets
sekretariat altid sender en skrivelse med stiftsrådets

beslutning, når det vedrører andre myndigheder.
Michael Fagerlund efterlyste et punkt om
Tænketanken for Forfulgte Kristne, som opfølgning
på deres brev til stiftsrådene om tænketankens
strategi mv. Det sættes på mødet i februar 2021.
Der var fra flere ønske om at modtage en mail, når
dagsordenen er frigivet i F2 ugen inden mødet. Dertil
bad Michael Fagerlund om at referatteksten
præsenteres på storskærm under mødet, så det er
helt tydeligt, hvad stiftsrådet godkender.
19 - Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt.

Til beslutning:
Stiftsrådet skal godkende referatet af mødet.
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Anne Birgitte Reiter (ABRE@km.dk)

Birthe Gunhild Friis (BF@km.dk)

Ebbe Balck Sørensen
(mebalck@gmail.com)

Knud-Erik Rasmussen
(ker129@anarki.dk)

Marianne Gaarden (MARGA@km.dk)

May-Brit Buchardt Horst

Michael Fagerlund (mfa@km.dk)

Niels Reinhold Nielsen
(nrn@waoomail.dk)

Per Møller (PMOE@km.dk)

Rebekka Maria Brandt Kristensen

Steen Erik Henriksen
(sthen@besked.com)

Susanne Høegh Nielsen
(snkh2208@privat.dk)

Susanne Møller (susanne@nl70.dk)

Lene Møller Krabbesmark (LollandFalsters Stift)

Trine Frydkjær Paulsen
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