
Referat
Lolland-Falsters Stift – Møder

Stiftsrådsmøde 22. februar 2023 - d. 22-02-2023 kl. 10:00 til 13:00

Deltagere: Anders Martin Lauritsen, Anne Birgitte Reiter, Anne Hopkins, Birthe Gunhild Friis, Ebbe Balck
Sørensen, Knud-Erik Rasmussen, Marianne Gaarden, May-Brit Buchardt Horst, Michael Fagerlund, Palle
Jacobsen, Steen Erik Henriksen, Susanne Høegh Nielsen, Susanne Møller, Lene Møller Krabbesmark
Afbud: Laura Håkansson, Marianne Gaarden, Trine Frydkjær Paulsen

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsordenen

Til beslutning: 
Dagsordenen skal godkendes.

Pkt. 13 udgår ikke alligevel, da May-Brit Horst er til
stede. Pkt. 20 udgår derimod grundet biskoppens
fravær.

Dagsordenen blev derefter godkendt. 

2 - Ændring af mødedato

Til beslutning:
Grundet biskoppens deltagelse i et møde med
Kirkeministeriet den 16. november 2023 indstilles
stiftsrådets møde samme dag flyttet.

Stiftsrådsmødet foreslås flyttet til enten:

mandag den 6. november kl. 10.00-13.00
tirsdag den 7. november kl. 12.30-15.30
tirsdag den 14. november kl. 12.30-15.30 

Alle bedes medbringe kalendere til fælles
afstemning på mødet.

Mødet den 16. november 2023 flyttes til den 14.
november kl. 12-15, startende med frokost.

3 - Opsamling på stiftsrådets strategimøde

Til beslutning
På stiftsrådets årlige strategimøde den 16. januar
2023 (udskudt fra den 15. december 2022) var det
overordnede emne, hvordan stiftsrådet bedst muligt
kan understøtte kirkelivet på landet, både nu og
fremover. Udgangspunktet for stiftsrådets drøftelser
var biskop Marianne Gaardens
udgivelse “Urbaniseringens konsekvenser for
folkekirken”, og de 10 mulige indsatser hun peger på
i bogen.

Af de forslag der bunder i økonomi, kan de fleste kun
løftes på landsplan og ved ændret regelsæt. Der
arbejdes allerede på flere fronter med at gøre
opmærksom på behovet.
Fælles ansættelser i provstierne skal stadig besluttes
på et budgetsamråd, men stiftsrådet kan understøtte
ved at opfordre til det (når fordele er undersøgt og
beskrevet nærmere). Når den nye økonomilov er
vedtaget, kan stiftsrådet nedsætte en arbejdsgruppe,
der undersøger muligheder.
Ang. præstegårde er der ikke enighed om at løfte det
op på stiftsniveau. Det afventer dog også ny
lovgivning, inden det i givet fald skal drøftes mere
indgående.



En opsamling fra strategimødet er
vedlagt. Stiftsrådet skal beslutte, om og evt. hvornår
konkrette initiativer kan iværksættes på den
baggrund.

Sager:
Stiftsrådets strategimøde 15. december 2022 - flyttet
til den 25. januar 2023 (2022 - 36762)

Bilag:
Noter fra stiftsrådets strategimøde 25.01.23

Der var også delte meninger om konceptet med
kirkeværter. Nogen holder fx af at være anonym i en
fremmed kirke, og så kan det føles påtrængende.
Flere har gode erfaringer med kirkekaffe efter hver
gudstjeneste, fx i våbenhuset.
Der er opbakning til at ændre mindset og at bruge
samtalekort; det kan stiftet bidrage med.
Stiftet skal samle de gode historier i en
inspirationsbank; det laves der et forslag til på et
kommende møde.
Stiftsadministrationen følger også op på
samarbejdsaftalerne; der savnes flere af dem på
hjemmesiden.

4 - Økonomi: Bevilgede lån siden sidste
stiftsrådsmøde

Til orientering:
Vedlagt er oversigt over bevilgede lån i 2022, samt
hidtil i 2023 (to bilag).

En samlet oversigt over stiftsmidlerne fremgår af
dagsordenens næste punkt.

Sager:
Bindende stiftsbidrag og stiftsmidler 2022 - til
stiftsrådsmøder (2022 - 5680)
Bindende stiftsbidrag og stiftsmidler 2023 - til
stiftsrådsmøder (2023 - 5679)

Bilag:
Oversigt over bevilgede lån i 2022, Oversigt over
bevilgede lån i 2023

Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning.

5 - Økonomi: Årsrapport 2022 for stiftsmidlerne
samt fastsættelse af ind- og udlånsrente for 2024

Til beslutning: 
Stiftsrådet skal godkende årsrapport 2022 for
stiftsmidlerne (OBS: Udkast til årsrapporten fra
Viborg Stift udestår ved dagsordenens udsendelse,
den eftersendes snarest muligt). 

Dertil skal stiftsrådet fastsætte ind- og udlånsrente
for 2024. 

Vedlagt er oversigt over stiftsmidlerne 2016-2022
samt materiale til brug for rentefastsættelsen.

Sager:
Bindende stiftsbidrag og stiftsmidler 2023 - til
stiftsrådsmøder (2023 - 5679)

Stiftsrådet ønsker en sætning i årsrapporten slettet,
om at årets resultat af den ordinære drift er
tilfredsstillende, da tab af stiftsmidler i sig selv er
utilfredsstillende. Derefter kan årsrapporten
godkendes.
 
Der er konsensus i stiftsrådet om, at man hellere bør
låne flere penge ud og tegne færre legater. Men igen
er der tale om forhold, der forudsætter ændret
lovgivning, for en langsigtet bedring. Michael
Fagerlund foreslog, at fremfor at indbetale legater i
stedet at sætte dem på en konto, hvilket vil give en
bedre forrentning af. Michael vil undersøge
lovligheden heraf.
 
Stiftsrådet besluttede følgende rentefastsættelse for
2024:
Udlån: 1,00 %
Indlån: 0,50 %
Det vil tilsammen bevirke en forventet egenkapital



Bindende stiftsbidrag og stiftsmidler 2022 - til
stiftsrådsmøder (2022 - 5680)

Bilag:
Aktdokument, Renteprognose 2024 - Lolland-Falster
Stift, Til alle stifter - februar 2023, Oversigt
stiftsmidler 2022 LOF

på ca. 6 mio. kr. ultimo 2024.

6 - Økonomi: Status for det bindende stiftsbidrag pr.
31. december 2022 samt budgetopfølgning for 2023

Til orientering: 
Der orienteres om resultatet af det bindende
stiftsbidrag for 2022 samt om status for 2023. Begge
opfølgninger er vedlagt som bilag.

Dertil er vedlagt oversigt over fordelingen pr. provsti
i 2023.

Fra funktionspræsterne er der tilsendt
dokumentation for følgende forbrug i 2022
(afrundet):

Diakonipræst (Dorte Mikuta) 5.038 kr.

Sygehuspræst (Birthe Friis) 5.163 kr.

Fængselspræst (Maria Eva Napier)* 5.000 kr.

Arresthuspræst (Nina Morthorst) 1.113 kr.

Pilgrimspræst (Charlotte Backhaus) 4.017 kr.

Hospicepræst (Bitten Petersen) 2.504 kr.

Migrantpræst (Olga Kohen) 0

Studenterpræst (vakant i 2022) 0
*Har oplyst, at pengene ikke blev brugt som planlagt i 2022
grundet sygdom. Beløbet blev udbetalt forlods primo 2022,
men anvendes i stedet i 2023.

Sager:
Bindende stiftsbidrag og stiftsmidler 2023 - til
stiftsrådsmøder (2023 - 5679)
Bindende stiftsbidrag og stiftsmidler 2023 - til
stiftsrådsmøder (2023 - 5679)

Bilag:
Budgetopfølgning Stiftsråd 2022, Bindende
Stiftsbidrag pr provsti 2023, Budgetopfølgning
Stiftsråd 2023

Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning.
 
Susanne Nielsen efterspurgte, at endnu ikke
indløste, men bevilgede ansøgninger fra 2022 lægges
ind i prognosen for 2023, så den bliver mere
retvisende. Det justeres til kommende møde.

7 - Økonomi: Størrelsen på det bindende
stiftsbidrag samt budget for 2024

Stiftsrådet godkendte budgetforslaget som fremlagt,
med øget budget til SYLF i 2024 og et øget budget til
stiftspræstestævnet (grundet øgede
restaurationsudgifter).



Til beslutning: 
Stiftsrådet skal fastsætte størrelsen på det bindende
stiftsbidrag samt budgettet for 2024. 

Et forslag til budget 2024 er vedlagt, inkl. en version
med forudgående år.

Vedlagt i den forbindelse er anmodning inkl. bilag fra
bestyrelsen for SYLF om varig forhøjelse af
budgetrammen fra 2024 på i alt 30.000 kr., fordelt på
20.000 kr. fra Lolland-Falsters Stiftsråd og 10.000 kr.
fra Stege-Vordingborg Provstiudvalg. Dermed øges
Lolland-Falsters Stiftsråds bevilling til SYLF fra
149.000 kr. til 169.000 kr. i 2024 og
fremover. Anmodningen om driftsforhøjelse er
begrundet i generelle prisstigninger og særligt
stigende trykudgifter.

Se også andet punkt på dagsordenen, om en særskilt
ansøgning om lønmidler til SYLF.

Sager:
Skoletjenesten SYLF - budgetforslag 2024 samt
ansøgning om lønmidler i 2023 (2023 - 2099)
Bindende stiftsbidrag og stiftsmidler 2023 - til
stiftsrådsmøder (2023 - 5679)

Bilag:
Aktdokument, SYLF budgetforslag 2024 til L-F
Stiftsråd, Budget Stiftsbidrag 2024 - inkl tidl år,
Budget Stiftsbidrag 2024

Det bindende stiftsbidrag fastholdes på 1.050.000 kr.
i 2024.

8 - Økonomi: Kapitalforvaltning

Til orientering:
Vedlagt er rapportering af den fælles
kapitalforvaltning for januar 2023. Ebbe Balck
Sørensen vil på mødet opsummere de seneste
resultater.

Vedlagt er også information fra Jyske Invest om
fredsvalg til Investorforum, samt to anmeldelser fra
Rigsrevisionen. De varetages af GiasCentret for
stifterne.

Sager:
Stiftsrådet - Stifternes Kapitalforvaltning - Div.
information samt rapporteringer vedrørende 2020-
2021-2022 (2020 - 4867)
Stiftsrådet - Stifternes Kapitalforvaltning - Div.
information samt rapporteringer vedrørende 2023
(2023 - 5682)

Ebbe Balck Sørensen orienterede om det seneste
positive afkast. Kapitalforvalterne forventer et afkast
på 3,63 % for resten af året ved uændret rente.
 
Kristeligt Dagblad har på det seneste sat lys på
ønsket om aktieinvesteringer, som nu lyder fra flere
sider.



Stiftsrådet - Stifternes Kapitalforvaltning - Div.
information samt rapporteringer vedrørende 2020-
2021-2022 (2020 - 4867)
Stiftsrådet - Stifternes Kapitalforvaltning - Div.
information samt rapporteringer vedrørende 2023
(2023 - 5682)

Bilag:
Anmeldelsesbrev afsluttende revision
2022_Stiftskapitaler, Aktdokument, 2023 01 27 Brev
til investorer Fredsvalg til Investorforum (KJII),
Åbningsbrev - februar 2023, Lolland-Falsters
Stift_5067 416342_31.01.2023

9 - Økonomi: Nyt fra Budgetsamrådet

Til orientering: 
Knud-Erik Rasmussen orienterer om nyt fra
Budgetsamrådet.

Knud-Erik Rasmussen orienterede om, at der er
møde den 16. marts, men der er ikke udsendt en
dagsorden endnu.

10 - Ansøgning: Lønmidler til SYLF-medarbejder i
2023

Til beslutning:
Sognepræst Dorte Hedegaard er fratrådt sin funktion
som 50 % SYLF-medarbejder, hvorfor der i Lolland-
Falsters Stift nu kun er 50 % SYLF-medarbejder, v.
Anna Sloth. Til erstatning af Dortes andel foreslår
Stege-Vordingborg Provsti at opnormere deres SYLF-
medarbejder, skolelærer Heidi Marloth, fra 50 til 100
%, ved at Stege-Vordingborg Provsti finansierer
hende 75 % og Lolland-Falsters Stift 25 %. Således
finansierer de to samarbejdspartnere i SYLF
fremover hver 75 % af timerne.

Da præstebevillingen ikke kan dække lærertimer
ansøges stiftsrådet om at støtte finansieringen af
Heidis timer. I første omgang søges der om en
særskilt bevilling for 2023 (april-december) på
108.484 kr. Beregningen der ligger til grund for
beløbet er vedlagt.

På mødet vil Anne Birgitte Reiter redegøre for
ansøgningen som repræsentant for SYLF.

Sager:
Skoletjenesten SYLF - budgetforslag 2024 samt
ansøgning om lønmidler i 2023 (2023 - 2099)

Bilag:
Beregning, opnormering af SYLF-medarbejder

Anne Birgitte Reiter redegjorde for baggrunden for
ansøgningen og ønsket om at opnormere
medarbejderen i Vordingborg. Stiftsrådet godkendte
derefter ansøgningen, da det er et vigtigt arbejde.
 
Hvordan stillingen skal søges aflønnet i 2024 vil blive
afklaret i løbet af 2023. Stiftsrådet afventer en ny
ansøgning om en fremtidig finansiering.



11 - Ansøgning: Støtte til Leitourgia 2023

Til beslutning:
Det økumeniske netværk Leitourgia søger om
økonomisk støtte på 10.000 kr. til afholdelse af den
nordiske liturgikonference, der finder sted 31.
oktober til 3. november 2023.

Ansøgningen er uddybet i vedlagte brev.

Sager:
Stiftsrådet - ansøgning om støtte til Leitourgia 2023
(2022 - 36471)

Bilag:
Leitourgia 2023 - ansøgning til biskopper og
stiftsudvalg

Stiftsrådet meddelte afslag, da der ikke ses en
relevans konkret for stiftet og ansøgningen desuden
ikke er tilstrækkeligt oplyst.

12 - Ansøgning: Tænketanken For Forfulgte Kristne

Til beslutning:
Vedlagt materiale fra Tænketanken For Forfulgte
Kristne med orientering om tænketankens arbejde i
2022 og planlagte aktiviteter i 2023 samt en
opfordring til at støtte tænketankens arbejde
økonomisk. 

Stiftsrådet skal tage stilling til eventuel støtte af
tænketanken igen i 2023. Til orientering støttede
stiftsrådet i 2022 med 3.000 kr., jf. det vedlagte
regnskab.

Sager:
Stiftsrådet - ansøgninger fra Tænketanken for
Forfulgte Kristne (2022 - 3290)

Bilag:
Aktdokument, Henvendelse til stiftsrådene februar
2023, TFFK Regnskab 2022 - 270123, Budget 2023 -
TFFK

Stiftsrådet besluttede at støtte tænketankens
arbejde med 5.000 kr. i 2023.

13 - Orientering fra Folkekirkens Nødhjælp

Til orientering: 
May-Brit Buchardt Horst orienterer om nyt fra
Folkekirkens Nødhjælp.

May-Britt Horst refererede fra sidste møde i
Folkekirkens Nødhjælp (hvor hun ikke selv deltog):
Der er landsindsamling den 12. marts 2023.
Mobilepay er for alvor slået igennem, således
indsamles langt de fleste penge nu ad den vej.
Gennem de sidste 25 år er der i alt indsamlet 275
mio. kr.
Den sjette Wefood-butik er åbnet i Aalborg (med
salg af overskudsmad).



Folkekirkens Nødhjælp takker stiftet for opbakning
og engagement ved deres jubilæum sidste år.

14 - Orientering fra stiftsudvalgene:
Religionspædagogisk udvalg

Til orientering: 
Ebbe Balck Sørensen informerer om nyt fra
Religionspædagogisk udvalg.

Ebbe Balck Sørensen orienterede om nyt medlem i
udvalget; Dorte Hovmand, som er kirke- og
kulturmedarbejder i Stormarkskirken.
Medlemmer af udvalget har deltaget i fællesmøde
for de østlige religionspædagogiske udvalg i
Helligåndskirken i København den 25. januar.
Der er netværksmøde for religionspædagogiske
konsulenter i Løgumkloster i april, hvor Ida Rolle
deltager.
Ebbe henviser i øvrigt til referatet fra sidste møde i
udvalget, som ligger på stiftets hjemmeside.

15 - Orientering fra stiftsudvalgene: Det
mellemkirkelige stiftsudvalg

Til orientering: 
Anne Birgitte Reiter informerer om nyt fra Det
mellemkirkelige stiftsudvalg.

Anne Birgitte Reiter orienterede om, at Tom Friis er
genudpeget som formand.
 
Det mellemkirkelige udvalg har deltaget i årsmøde
(endelig afholdt). Det handlede i år om ortodokse
kristne.

Der holdes forbønsgudstjeneste den 24. februar kl.
15.30 i Maribo Domkirke, på årsdagen for
Ukrainekrigens start. Derudover har udvalget i den
kommende tid fokus på at understøtte økumenisk
samarbejde, den årlige forbønsgudstjeneste i
november og på åndeligt søgende (fx ved kirkeyoga).
 
Fra Det Mellemkirkelig Råd orienterede Anne om
arbejde med samtale med katolikker, samarbejde
med den ortodokse kirke, migrantarbejde,
pilgrimsbevægelsen og medlemskabet af Luthersk
Verdensforbund.

16 - Orientering fra stiftsudvalgene: Kirken i
sommerlandet

Til orientering: 
Anders Martin Lauritsen informerer om nyt fra
Kirken i sommerlandet.

Dertil er vedlagt en henvendelse fra FUV om
deltagelse i landsnetværket Kirken på landet, som
efterspørger deltagelse fra Lolland-Falsters Stift (af
både præst, provst og lægt medlem). Henvendelsen
drøftes på mødet, set i relation til stiftets eget
engagement i emnet i nyt stiftsudvalg. 

Til genopfriskning fremgår det af stiftsrådets referat
fra møde den 18. november 2021, at
landsnetværkets arbejde griber ind over fx diakoni
og turisme/kirken i sommerlandet, hvor præsterne i
stedet koncentrerer deres indsats i konkrete
opgaver. Det blev på mødet drøftet, at da hele stiftet
er landdistrikt og dermed "kirke på landet", giver det
mere værdi for den enkelte og stiftet at samarbejde

Anders Martin Lauritsen orienterede om, at der er
første møde den 9. marts 2023. Udvalget afventer
stadig et lægt medlem fra Lolland Østre Provsti. På
mødet tilkendegav Steen Henriksen gerne at ville
indgå i udvalget. Det er dermed sammensat således:
 
Steen Henriksen, lægt medlem
Anne Hopkins, lægt medlem
Lisbeth Mannerup, sognepræst
Charlotte Backhaus, pilgrimspræst
Anders Lauritsen, sognepræst
 
Ang. henvendelsen fra Kirken på landet så overlader
stiftsrådet det til udvalget at forholde sig til
deltagelse i landsnetværket og selv svare Anders
Kaufmann fra FUV herom.



om konkrete indsatser.

Sager:
Landsnetværket for Kirken på Landet (2019 - 12574)

Bilag:
Aktdokument

17 - Orientering fra stiftsudvalgene: Gudstjeneste-
og liturgiudvalget

Til orientering: 
Palle Jacobsen informerer om nyt fra Gudstjeneste-
og liturgiudvalget.

Palle Jacobsen orienterede om, at der er møde på
fredag, dog desværre igen med afbud. Men denne
gang gennemføres mødet.

18 - Stiftets resultataftale 2023

Til orientering: 
Lene M. Krabbesmark orienterer kort om stiftets
resultataftale med Kirkeministeriet for 2023
(vedlagt).

Sager:
Resultataftale 2023 (2022 - 13917)

Bilag:
Resultataftale 2023 LF Stift pr. 05.12.2022_ENDELIG

Lene Krabbesmark gennemgik kort stiftets
resultatmål for 2023, som aftalt med
Kirkeministeriet.

19 - Orientering fra formanden

Til orientering:
Nyt fra stiftsrådsformand Susanne Møller, herunder
om forhåndsinvitation til fællesmøde for
stiftsrådsmedlemmer lørdag den 28. oktober 2023
(se vedlagt mail fra Københavns Stift).

Sager:
Fællesmøde for alle stiftsrådsmedlemmer lørdag den
28. okotber 2023 (2023 - 4004)

Bilag:
Aktdokument

Susanne Møller orienterede om det fælles
stiftsrådsmøde i København den 28. oktober 2023.
Dertil om henvendelsen fra Danmarks Kirkelige
Mediecenter om filmen ”Når livet gør ondt på børn”,
i biskoppens fravær (jf. pkt. 20).

20 - Orientering fra biskoppen

Til orientering: 
Nyt fra Biskop Marianne Gaarden, herunder om
henvendelse fra Danmarks Kirkelige Mediecenter om
støtteforeningsprojektet for 2023: ”Når livet gør

Punktet udgik grundet biskoppens fravær.



ondt på børn.” Mediecentret henvender sig til
menighedsrådene og stiftet har sendt henvendelsen
videre til dem. Se vedlagte mail og ansøgning for
information.

Sager:
Stiftsrådet - Danmarks Kirkelige Mediecenters -
støtte til projektet: Når livet gør ondt på børn (2023 -
2875)

Bilag:
Aktdokument, Når livet gør ondt på børn

21 - Eventuelt

Nyt fra stiftet om udbetaling af diæter og
kørselsgodtgørelse.

Lene Krabbesmark gjorde opmærksom på, at der er
forskellig praksis for at søge om diæter og
transportgodtgørelse blandt stiftsrådets
medlemmer. På næste stiftsrådsmøde gennemgås
regler og praksis på særskilt punkt.

2023 - 5476 - Lolland-Falsters Stift – Møder 22-02-2023, 10:00

Anders Martin Lauritsen (AMAL@km.dk) Anne Birgitte Reiter (ABRE@km.dk)

Anne Hopkins
(anne.hopkins51@gmail.com)

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) Palle Jacobsen (pallejacob@gmail.com)



Steen Erik Henriksen
(sthen@besked.com)

Susanne Høegh Nielsen
(snkh2208@privat.dk)

Susanne Møller (susanne@nl70.dk) Lene Møller Krabbesmark (Lolland-
Falsters Stift)

2023 - 5476 - Lolland-Falsters Stift – Møder 22-02-2023, 10:00


	Forside

