Referat
Lolland-Falsters Stift – Møder

Stiftsrådsmøde den 16. september 2020 - d. 16-09-2020 kl. 10:00 til 13:00
Deltagere: Anne Birgitte Reiter, Birthe Gunhild Friis, Ebbe Balck Sørensen, Knud-Erik Rasmussen, Marianne
Gaarden, May-Brit Buchardt Horst, Michael Fagerlund, Niels Reinhold Nielsen, Rebekka Maria Brandt
Kristensen, Steen Erik Henriksen, Susanne Høegh Nielsen, Susanne Møller, Trine Frydkjær Paulsen, Lene
Møller Krabbesmark
Afbud: Per Møller

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt.

Til beslutning: Dagsordenen skal godkendes.

2 - Information om Folkekirkens Skoletjeneste,
SYLF, årsplan 20/21

Anna Sloth Jørgensen fortalte om organiseringen af
Folkekirkens Skoletjeneste SYLF, som dækker
Sydsjælland og Lolland-Falster. Fra skoletjenestens
Til orientering: Information om aktiviteter i
side er man tilfreds med antallet af deltagere
Folkekirkens Skoletjeneste, v. sognepræst Anna Sloth (elever), omend den er lidt ulige fordelt på tværs
Jørgensen (gæst).
af geografien. Anna gennemgik projekterne for de
enkelte klassetrin. Ikke uventet er nogle aktiviteter i
Sager:
år aflyst pga. coronaepidemien.
Stiftsrådsmøde 16. september 2020 (2020 - 16754)
Orienteringen blev taget til efterretning. Der var stor
Bilag:
ros til SYLF fra stiftsrådet, og det blev drøftet, om
SYLF tilmelding august
støtten til tjenesten evt. skal øges.

3 - Økonomi: Bevilgede lån 1. januar - 20. august
2020
Til orientering: Der gives en status for lån bevilget
fra stiftsmidlerne hidtil i 2020.

Susanne Møller gennemgik kort bilaget.
Status for stiftsmidlerne blev omdelt på papir. Det
ønskes medtaget på hvert møde fremover.
Orienteringen blev taget til efterretning.

Sager:
Bindende stiftsbidrag 2020 - materiale til
stiftsrådsmøder (2020 - 23759)
Bilag:
Oversigt over bevilgede lån i 2020

4 - Økonomi: Status for det bindende stiftsbidrag pr. Susanne Møller gennemgik materialet.

31. august 2020
Susanne Nielsen oplyste, at diakonikonferencen
Til orientering: Der gives en status for det bindende udskydes til 2021, hvorfor der bliver et mindre
stiftsbidrag i 2020.
forbrug i år. Det vil sandsynligvis gælde flere
aktiviteter.
Sager:
Bindende stiftsbidrag 2020 - materiale til
Orienteringen blev taget til efterretning.
stiftsrådsmøder (2020 - 23759)
Bilag:
Budgetopfølgning Stiftsråd 2020_september

5 - Forslag til justering af forretningsordenen
Til beslutning: Der foreslås en justering af
forretningsordenens § 5, stk. 6 og 7, hvad angår
referatet af stiftsrådets møder. Ændringsforslagene
er markeret med kursiv i vedlagte bilag.
Sager:
Stiftsrådsmøde 16. september 2020 (2020 - 16754)

Trine Frydkjær Paulsen redegjorde for
ændringsforslaget.
Michael Fagerlund påpegede to tekstmæssige fejl i
hhv. § 6 og § 7, stk. 2, som også tilpasses.
Stiftsrådet godkendte ændringerne, som træder i
kraft dags dato.

Bilag:
Udkast til ændringer i forretningsordenen for
Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift_FORSLAG

6 - Anmodning fra Det mellemkirkelige stiftsudvalg Stiftsrådet ser velvilligt på ansøgningen, men teknisk
om overførsel mellem budgetår
er det ikke muligt. Stiftsrådet vil i stedet lægge det på
udvalgets budget for 2021. Se også referatets punkt
Til beslutning: Det mellemkirkelige
17 om vedtagelse af budget 2021.
stiftsudvalg anmoder stiftsrådet om at overføre
18.000 kr. fra 2020-budgettet til
2021, øremærket udvalgsmedlemmernes deltagelse i
Mellemkirkeligt Råds årsmøde den 5.-6. februar
2021.

Sager:
Stiftsrådet - ansøgning om deltagelse i
Mellemkirkeligt Råds årsmøde 5.-6. februar 2021
(2020 - 25046)
Bilag:
20.brevStiftsråd

7 - Ansøgning fra Salmedatabasen og
salmenetværket Syng Nyt

Marianne Gaarden fortalte kort om Salmedatabasen.
Stiftsrådet gav afslag til ansøgningen.

Til beslutning: Salmedatabasen og salmenetværket
Syng Nyt søger stiftsrådet om støtte på 15.000 kr. til

etablering af en hymnologisk artikeldatabase samt til
digitalisering og frit tilgængelig publicering af Anders
Mallings ’Dansk Salmehistorie 1-8’.

Sager:
Stiftsrådsmøde 16. september 2020 (2020 - 16754)
Bilag:
Følgebrev Lolland-Falster Stiftsråd,
Projektbeskrivelse til stiftsrådet

8 - Status på genudbud af KAS-GIAS

Orienteringen blev taget til efterretning.

Til orientering: Aarhus og Viborg stifter informerer
alle stiftsråd om status for genudbud af nye KAS- og
GIAS-systemer.
Sager:
Orientering om proces for det kommende udbud i
KAS og Gias (2019 - 5099)
Bilag:
Til alle stiftsråd med status på KAS-GIAS 2.0

9 - Invitation til Kristent-Muslimsk Samtaleforums
konference 2020
Til beslutning: Stiftsrådet inviteres til at sende en
repræsentant til Kristent-Muslimsk Samtaleforums
årlige leder- og netværkskonference 2020 med
temaet ”Religiøsitet og faglighed i
velfærdssamfundet.” Konferencen finder sted den

Stiftsrådet besluttede at videregive invitationen til
Det mellemkirkelige stiftsudvalg. Marianne Gaarden
gør opmærksom på stiftets migrantpræst i den
forbindelse.

30.-31. oktober (fredag-lørdag) på
Diakonhøjskolen i Aarhus.

Sager:
Invitation til Kristent-Muslimsk Samtaleforums
konference 2020 (2020 - 20830)
Bilag:
KMS indbydelse 2020 Religiøsitet og Faglighed i
Velfærdssamfundet, KMS rapport 2019_web_2

10 - Invitation til fælles stiftsrådsmøde i Viborg Stift Steen Henriksen og Niels Reinhold Nielsen overvejer
den 7. november 2020
deltagelse, og giver administrationen besked inden
fristen den 1. oktober.
Til beslutning: Viborg Stiftsråd inviterer til fælles
stiftsrådsmøde lørdag den 7. november 2020.
Deltagelse besluttes på mødet.

Sager:
Indbydelse til alle Stiftsråd til fælles Stiftsrådsmøde i
Viborg Stift lørdag den 7. november 2020 (2019 38552)
Bilag:
Til udsendelse, ENDELIGT PROGRAM til Fælles
Stiftsrådsmøde i Viborg den 7. november 2020, Til
alle Stiftsråd, indbydelse til fælles Stiftsrådsmøde i
Viborg, lørdag den 7. november 2020

11 - Orientering fra udvalgene: Stifternes
Kapitalforvaltning

Ebbe Balck Sørensen orienterede om det seneste
materiale fra Stifternes Kapitalforvaltning, som
stiftsrådet har modtaget forud for mødet.

Til orientering: Ebbe Balck Sørensen informerer om
nyt fra Stifternes Kapitalforvaltning.

Aktuelt drøftes aktieinvestering, herunder grønne
investeringer. Der er ikke enighed blandt stifterne,
Sager:
og emnet behandles igen på kommende møde.
Stifternes Kapitalforvaltning - Forrentningsprocent af Artikel fra Berlingske Tidende om grønne
investeringsbeviser i 2020 og 2021 (2020 - 4867)
investeringer fremsendes til stiftsrådet efter mødet.
Stifternes Kapitalforvaltning - Forrentningsprocent af
investeringsbeviser i 2020 og 2021 (2020 - 4867)
Stiftets formue er på knap 66 mio. kr., hvilket svarer
til vores andel af befolkningstallet ift. den samlede
Bilag:
formue blandt alle stifter.
Lolland-Falsters Stift_5067 416342_30.06.2020,
Lolland-Falsters Stift_5067 416342_31.07.2020,
Orienteringen blev taget til efterretning.
Referat fra møde den 27. august 2020

12 - Orientering fra udvalgene: Budgetfølgegruppen På foranledning af Knud-Erik Rasmussen gennemgik
Marianne Gaarden ansøgningerne til
Til orientering: Knud-Erik Rasmussen informerer om Omprioriteringspuljen ift. projekternes indhold.
nyt fra Budgetfølgegruppen.
Stiftsrådet drøftede en fælles holdning til
Samt til drøftelse: Ansøgninger til
projekterne.
Omprioriteringspuljen (liste vedlagt), der behandles i
Budgetfølgegruppen den 17. september.
Sager:
Stiftsrådsmøde 16. september 2020 (2020 - 16754)
Bilag:
Omprioriteringspuljen ansøgninger 2020

13 - Orientering fra udvalgene: Religionspædagogisk Ebbe Balck Sørensen orienterede om, at Kasper
udvalg
Høyer er ophørt som religionspædagogisk
konsulent. Fremover varetager Ida Støckel Rolle
Til orientering: Ebbe Balck Sørensen informerer om funktionen. Kasper fortsætter i udvalget.
nyt fra Religionspædagogisk udvalg.
Udvalget har drøftet at placere den gennem årene

erhvervede bogsamling et centralt sted, så alle
præster kan få glæde af det.
På kommende møde drøftes udvalgets midler.
Orienteringen blev taget til efterretning.
14 - Orientering fra udvalgene: Diakoniudvalget

Susanne Nielsen orienterede om den aflyste
diakonikonference, og at udvalget har planlagt en
Til orientering: Susanne Høgh Nielsen informerer om visionsdag i oktober i år.
nyt fra Diakoniudvalget.
Orienteringen blev taget til efterretning.
15 - Orientering fra udvalgene: Det mellemkirkelige Anne Reiter orienterede fra udvalgets nylige møde
stiftsudvalg
den 10. september 2020.
Til orientering: Anne Birgitte Reiter og Rebekka
Kristensen informerer om nyt fra Det
mellemkirkelige stiftsudvalg.

Det er besluttet at udskyde forbønsgudstjenesten for
forfulgte kristne til 2021.
Anne orienterede kort om et økumenisk projekt
om bevarelse af Dalum Kloster.
Danmission har 200 års jubilæum i 2021, vi bakker op
med en gudstjeneste.
Marianne Gaarden supplerede med, at der i 2021 er
300 års jubilæum for Hans Egedes Grønlandsmission.
Orienteringen blev taget til efterretning.

16 - Orientering fra udvalgene: Kirken på landet
Til orientering: Rebekka Kristensen informerer om
nyt fra Kirken på landet.
Samt til beslutning: Kommissorium (målsætning)
samt budget for 2021 for Kirken på landet skal
godkendes.
Sager:
Stiftsrådsmøde 16. september 2020 (2020 - 16754)
Bilag:
KPL stiftsudvalg, Budget for udvalget for
stiftudvalget for kirken på landet 2021

Rebekka Kristensen redegjorde kort for udvalgets
arbejde og efterlyste en deltager fra projekt Kirke
med mere.
Marianne Gaarden oplyste, at der som sådan ikke er
nedsat et koordinerede forum for Kirke med mere.
Det hviler på lokalt initiativ.
Udvalget har indledt et samarbejde med
Menighedsrådsforeningen om
lægmandsgudstjenester, og vil også se på, hvordan
man kan synliggøre de attraktive forhold ved
landpræstestillingen.
Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning
samt godkendte kommissorium og budget 2021 for
Kirken på landet.

17 - Økonomi: Endelig vedtagelse af budget 2021 for Marianne Gaarden gjorde opmærksom på et par
det bindende stiftsbidrag
sproglige justeringer til budgettet:
"Kommunikation (Årsberetning/temahæfte)"

Til beslutning: Budget 2021 for det bindende
stiftsbidrag skal vedtages endeligt, efter første
behandling på stiftsrådets møde den 20. februar
2020.
Sager:
Bindende stiftsbidrag 2020 - materiale til
stiftsrådsmøder (2020 - 23759)
Bilag:
Budget Stiftsbidrag 2021 inkl. tidl. år_september

omdøbes til: "Publikationer".
"Forhøjelse, kommunikation" lægges ind under
"Kommunikationsmedarbejder" til én post på
175.000 kr.
"Korshærspræst (2 stk)" omdøbes til
"Diakonipræster".
Jf. referatets pkt. 6 og 16 tilføres budgettet for 2021:
12.500 kr. til Kirken på landet
18.000 kr. til Det mellemkirkelige stiftsudvalg
Med de justeringer godkendte stiftsrådet budget
2021 for det bindende stiftsbidrag.

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

Susanne Møller orienterede om, at Landsforeningen
af Menighedsråd (LAM) afholder sit årsmøde
udelukkende som delegeretmøde den 31. oktober
2020 på Hotel Nyborg Strand.
Der pågår et samarbejde mellem LAM og
Kirkeministeriet om at etablere en form
for rådgivningscenter for grøn omstilling/Grøn Kirke.
I den seneste tid har menighedsrådsvalget fyldt
meget.
Orienteringen blev taget til efterretning.

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

Marianne Gaarden orienterede først om hendes
tanker om fortsat at tilbyde digitale gudstjeneste.
Forude venter allehelgen og jul, hvor kirkerne plejer
at være fyldt op. Uden udsigt til lempelse
af afstandskravene skal vi tænke alternativt, hvis alle
skal have mulighed for at deltage. Marianne
undersøger, om der kan afsættes midler til at bruge
professionel bistand til digitale julegudstjenester.
Marianne er i dialog med Folkekirkens Uddannelsesog Videnscenter om et projekt om diakoni i
landdistrikter.
Stiftets hvidbog, "Vel mødt under sky på kirkesti" er
netop udkommet og lanceres ved landemodet den 3.
oktober 2020 (bogen blev omdelt på mødet).
Orienteringen blev taget til efterretning.

20 - Eventuelt

Intet.

21 - Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt.

Til beslutning: Referatet af mødet godkendes.
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Anne Birgitte Reiter (ABRE@km.dk)

Birthe Gunhild Friis (BF@km.dk)
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Marianne Gaarden (MARGA@km.dk)
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