
Referat
Lolland-Falsters Stift – Møder

Stiftsrådsmøde 14. september 2022 - d. 14-09-2022 kl. 10:00 til 13:00

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

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsordenen

Til beslutning:
Dagsordenen skal godkendes. 

Dagsordenen blev godkendt.

2 - Kommissorium for Kommunikationsudvalget

Til beslutning:
Anne-Sofie Holm præsenterer forslag til
kommissorium for Kommunikationsudvalget
(vedlagt), til stiftsrådets godkendelse.

Sager:
Stiftsudvalg for kommunikation (2022 - 26408)

Bilag:
Kommissorium for kommunikationsudvalget i
Lolland-Falsters Stifts stiftsråd

Kommunikationskonsulent Anne-Sofie Holm deltog
under punktet.
 
Anne-Sofie præsenterede forslaget til
kommissorium, som er inspireret af andre stifters
udvalgskommissorier. Stifterne samarbejder meget
på tværs om kommunikation, og understøtter
stiftsrådene på lignende vis.
 
Stiftsrådet godkendte kommissoriet som foreslået.
 
Anders Lauritsen efterspurgte, at stiftsrådet blev
mere synlig overfor menighedsrådene, evt. via
nyhedsbrevet. Det tages til efterretning.

3 - Økonomi: Forslag til ændret forvaltning af
fællesfondens kapitaler

Til beslutning:
Med en ændring til lov om folkekirkens økonomi,
med ikrafttrædelse 1. januar 2020, blev
kirkeministerens bemyndigelse til at fastsætte
nærmere regler om anbringelse af fællesfondes
(folkekirkens fælleskasse) likviditet,
forsikringsreserve og pensionshensættelse m.m.
tydeliggjort. Lovændringen gør det muligt for
fællesfonden at føre en aktiv investeringspolitik og
dermed sikre en bedre forretning af fondens
kapitaler.
 

Stiftsrådet tilsluttede sig forslaget uden
ændringsforslag. Stiftsadministrationen svarer
Kirkeministeriet inden fristens udløb den 16.
september.
 
Michael Fagerlund indskød, at Stifternes
Kapitalforvaltning bør have samme vilkår, som der
med bekendtgørelsen gives til fællesfondens
forvaltning af kapitaler.



Kirkeministeriet har som følge heraf sendt forslag til
bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen mv.
for fællesfonden i høring (høringsmateriale er
vedlagt). Med formuleringerne i bekendtgørelsens §
6 udvides investeringsrammerne for fællesfondens
kapitalforvaltning til også at omhandle
erhvervsobligationer og aktier. Med udvidelse af
rammerne er det således muligt at føre en
investeringsstrategi, der bedre balancerer risiko og
afkast.
 
Der er frist for at afgive høringssvar den 16.
september 2022.
 
Stiftsrådet skal beslutte et svar på høringen.

Sager:
Fra KM - høring over bekendtgørelse om budget og
regnskabsvæsen mv. for fællesfonden (KM F2.:
233305) (2022 - 20924)

Bilag:
Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v.
for fællesfonden, Høringsbrev

4 - Økonomi: Status bevilgede lån og stiftsmidler

Til orientering:
Vedlagt er oversigt over bevilgede lån, samt status
for stiftsmidlerne, til stiftsrådets orientering.

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

Bilag:
Oversigt stiftsmidler 31.08.2022, Oversigt over
bevilgede lån i 2022

Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning.

5 - Økonomi: Status for det bindende stiftsbidrag
2022

Til orientering:
Vedlagt er budgetopfølgning pr. 31. august 2022 for
det bindende stiftsbidrag.

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

Bilag:

Anne Birgitte Reiter oplyste, at Mellemkirkeligt Råds
årsmøde først afholdes i 2023. Budgettet hertil
flyttes derfor til 2023.
 
Angående budgetterne til funktionspræsterne har
stiftsrådet tidligere besluttet, at beløbet kan
udbetales forlods. Ikke alle ønsker dog den
mulighed. Stiftsadministrationen følger op på, om
alle funktionspræsterne er bekendt med muligheden
(og budgettet) og sørger for forlods udbetaling,
såfremt det ønskes.



Budgetopfølgning Stiftsråd 2022

6 - Økonomi: Budget 2023 for det bindende
stiftsbidrag

Til beslutning:
Stiftsrådet skal vedtage det endelige budget 2023 for
det bindende stiftsbidrag, efter første behandling på
stiftsrådets møde den 17. februar 2022. Endeligt
forslag til budget 2023 er vedlagt, inkl. version med
tidligere år.

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

Bilag:
Budget Stiftsbidrag 2023 - inkl tidl år, Budget
Stiftsbidrag 2023

Der blev aftalt nogle justeringer til budgettet:
 
Budgettet til Mellemkirkeligt Råds årsmøde
fastholdes i 2023, jf. dagsordenens pkt. 5.
Budgettet til kørsel mv. til udvalgsmøder øges til
20.000 kr., da det svarer til det forventede forbrug i
år.
Lolland-Falsters Stifts Sociale Arbejde tildeles 50.000
kr., som tidligere foreslået.
Gudstjeneste- og Liturgiudvalget vurderes ikke at
have brug for et rådighedsbeløb, hvorfor udvalget
fjernes fra budgettet.
Der afsættes 25.000 kr. til samarbejde med
Kirkefondet (der er tale om et flerårigt samarbejde,
hvorfor beløbet ikke med sikkerhed udmøntes i
2023).
 
Med de justeringer lyder det samlede budget på
1.162.500 kr., dvs. 112.500 kr. højere end
stiftsbidraget, hvilket går fra overført overskud fra
foregående år.
 
Det hermed godkendte budget for 2023 vedlægges
referatet.

7 - Økonomi: Stifternes Kapitalforvaltning

Til orientering:
Ebbe Balck Sørensen orienterer om seneste nyt fra
Stifternes Kapitalforvaltning. Hertil er vedlagt
rapporteringen for juli måned af den fælles
kapitalforvaltning.
 
I mail af den 28. juni har Stifternes
Kapitalforvaltning, v. Aarhus Stift, oplyst, at der
er indgået kontrakt med Jyske Invest som
administrator i Stifternes Kapitalforvaltning fra 1. juli
2022.
 
Ved dagsordenens udsendelse har
stiftsadministrationen endnu ikke modtaget svar fra
bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning på den
henvendelse stiftsrådet foranstaltede sendt den 4.
juli, med opfordring til bestyrelsen om at ansøge
Kirkeministeriet om at måtte foretage
aktieinvestering på samme vilkår, som fællesfonden
med den nye bekendtgørelse i høring forventeligt nu
får.

Sager:

Ebbe Balck Sørensen orienterede om, at stiftsrådets
henvendelse har givet anledning til debat i
bestyrelsen for Stifternes Kapitalforvaltning. Klaus
Kerrn–Jespersen vil blive inviteret til et
bestyrelsesmøde til dialog om de regler, der kommer
til at gælde for fællesfonden, og hvad det kan betyde
for Stifternes kapitalforvaltnings investeringer.
 
Bestyrelsen har fokus på problematikkerne omkring
realiserede og urealiserede kurstab og det
turbulente marked pga. renteudviklingen. Alle store
investorer lægger obligationer om og realiserer
kurstab på obligationer med lav rente. Kurstabet
modregnes i udlodningen.
 
Det forventede tab i kapitalerne er på 8 % tab i 2022.
Ebbe oplyste, at ATP, PFA og de store banker har
samme tab. Michael Fagerlund bemærkede, at det
for dem er på obligationsbeholdningen, så det er
ikke helt sammenligneligt.
 
Billedet skulle gerne vende i 2023 med et forventet
afkast på 2,5 - 4 %.
 



Stiftsrådet - Stifternes Kapitalforvaltning - Div.
information samt rapporteringer i 2020-2021-2022
(2020 - 4867)
Stiftsrådet - Stifternes Kapitalforvaltning - Div.
information samt rapporteringer i 2020-2021-2022
(2020 - 4867)

Bilag:
Aktdokument, Lolland-Falsters Stift_5067
416342_31.07.2022

Afslutningsvist orienterede Ebbe om, at der er
indgået kontrakt med Jyske Invest som administrator
i Stifternes Kapitalforvaltning fra 1. juli 2022 (der er
tale om genvalg).

8 - Økonomi: Nyt fra Budgetsamrådet, herunder
ansøgninger til Omprioriteringspuljen

Til orientering og drøftelse:
Knud-Erik Rasmussen orienterer om nyt fra
Budgetsamrådet.
 
Dagsordenen til Budgetsamrådets møde den 15.
september er tilsendt stiftsrådet den 4. september.
På mødet den 15. september skal Budgetsamrådet
drøfte de indkomne ansøgninger til
Omprioriteringspuljen (OMP) for 2023.
 
Vedlagt er en præsentation af OMP-ansøgningerne,
til stiftsrådets gennemgang og drøftelse på mødet.

Sager:
Budgetsamrådsmøder 2020/2021/2022 - div.
orientering (også fra Budgetfølgegruppen) (2020 -
19603)

Bilag:
Slides fra teknisk gennemgang

Susanne Møller oplyste indledningsvist, at ansøgning
nr. 7: Fra KM - Ny arbejdsmiljøundersøgelse og nr. 9:
Fra SLM og AdF - Forprojekt om lokaløkonomi, skal
slettes. Det skyldes, at der i mellemtiden er givet en
tillægsbevilling til nr. 7 og nr. 9 finansieres ved
egenbetaling fra centrene.
 
Stiftsrådet var enige om at støtte nødvendig
genopretning, dvs. ansøgning nr. 1-4 fra hhv. FIT,
AdF, FLC & KM samt kirkemusikskolerne
 
Om de resterende fire ansøgninger var stiftsrådets
holdning at støtte ansøgning nr. 5 (projekt v.
kirkemusikskolerne) og 8 (Mellemkirkeligt Råd) og
delvis støtte til ansøgning nr. 6, dvs. et reduceret
beløb til biskoppernes dåbskommission. Stiftsrådet
kunne ikke støtte den sidste ansøgning, nr. 10
(studenterpræster ved AU), som vurderedes at måtte
kunne indeholdes i eget budget.
 
Knud-Erik Rasmussen tager disse input med til
Budgetsamrådets drøftelser om OMP-
ansøgningerne.

9 - Ansøgning: Støtte til FUV til bog om tilsyn og
ledelse

Til beslutning:
Folkekirkens Videns- og Uddannelsescenter ansøger
stiftsrådet om et bidrag på 2.000 kr. til udgivelse
af bog om tilsyn og ledelse. Tilsvarende ansøgning er
sendt til de øvrige stifter.
 
Ansøgning med bilag er vedlagt.

Sager:
Stiftsråd - ansøgning fra FUV om udgivelse af bog om
forholdet mellem tilsyn og ledelse (2022 - 16734)

Det blev debatteret, om bogen har direkte relevans
for stiftet, idet Michael Fagerlund mente, at
ansøgningen ikke falder ind under stiftsrådets
formålsparagraf. Andre anførte, at tilsyn og ledelse
meget aktuelt er særligt relevant og fandt bogen
nyttig for stiftet.
 
På baggrund af drøftelserne besluttede Stiftsrådet at
bevilge de ansøgte 2.000 kr.



Bilag:
Bilag 2 - Budget Tilsyn, Lolland-Falster stiftsråd, Bilag
1 - Bidragydere

10 - Ansøgning: Støtte til Emmaus-mødet

Til beslutning:
På vegne af Emmaus-mødet søger Emmaus
Højskole stiftsrådet om et bidrag på 10.000 kr. til at
afholde mødet samt at gøre en særlig indsats for at
få unge til at tilmelde sig.
 
Emmaus-mødet arrangeres i samarbejde mellem
Roskilde Stift, Lolland-Falsters Stift, Areopagos og
Emmaus - Galleri og kursuscenter i Haslev d. 18-19-
20. november 2022.
 
Ansøgning er vedlagt.
 

Sager:
Stiftsrådet - økonomisk støtte til Emmaus-mødet i
Haslev d. 18-20. november 2022 (2022 - 16460)

Bilag:
Ansøgning Lolland-Falster Stift maj 22

Stiftsrådet savnede information om Lolland-Falsters
Stifts engagement i samarbejdet. Såfremt formanden
kan få bekræftet stiftets deltagelse, vil stiftsrådet
bevilge de ansøgte 10.000 kr. Dertil vil stiftet også
gøre opmærksom på arrangementet.

11 - Ansøgning: Støtte til KMS' leder- og
netværkskonference

Til beslutning:
Kristent-Muslimsk Samtaleforum (KMS) søger
stiftsrådet om økonomisk støtte til deres leder- og
netværkskonference 2022. Vejledende støttebeløb
er 6.000-8.000 kr., men mindre er også velkommen.
 
Mail med ansøgning er vedlagt. Tilsvarende
ansøgning er sendt til alle stifter.
 
KMS har også anmodet stiftsrådet om at udpege en
repræsentant for stiftet til deltagelse på
konferencen (denne henvendelse er også vedlagt,
inkl. en rapport over sidste års rapport). Efter aftale
med stiftsrådsformanden er denne henvendelse
sendt videre til Det mellemkirkelige stiftsudvalg, for
deres udpegning af en deltager.

Sager:
Til Stiftsrådet - ansøgning om økonomisk støtte til
Kristent-Muslimsk Samtaleforums konference 2022
(2022 - 22314)
Til Stiftsrådet: Invitation til stiftsrådet til leder- og

Stiftsrådet besluttede at bevilge 3.000 kr. til
konferencen.



netværkskonference fra Kristent-Muslimsk Samtale
Forum, november 2022. (2022 - 21913)

Bilag:
Aktdokument, Ansøgning om økonomisk støtte til
KMS 2022, KMS-Rapport 2021, Invitation til KMS
2022

12 - Det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken

Til drøftelse:
Medierne har sat fokus på det psykiske arbejdsmiljø i
folkekirken, der udstilles som værende dårligt.
Biskop Marianne Gaarden forholder sig til kritikken
og orienterer om de tiltag og overvejelser, der gøres
i fællesskab på tværs af folkekirkens parter, og
indbyder stiftsrådet til fælles drøftelse af
forholdene, og hvad der evt. skal iværksættes lokalt i
stiftet.

Stiftsrådet drøftede den seneste tids fokus på
folkekirkens psykiske arbejdsmiljø, holdt op imod
den høje trivsel og arbejdsglæde, der også findes
målinger af. Det er i samarbejdet blandt både
ansatte og frivillige, der hyppigst opleves
udfordringer og netop samarbejdskulturen fandt
stiftsrådet grund til at forbedre, fremfor at ændre
struktur. Dertil er det vigtigt at have fokus på
kompetencer og ansvarsområder, i fælles respekt
herom.
 
Der blev nævnt nogle lokale initiativer i sognene, til
inspiration, og Susanne Møller gjorde opmærksom
på, at Menighedsrådsforeningens høstfest den 28.
september netop har samarbejde på dagsordenen.
Susanne opfordrede til deltagelse.
 
Anne Reiter gjorde opmærksom på, at stiftet har et
arbejdsmiljøudvalg for præster, der netop har
mødtes, og Marianne Gaarden orienterede om, at
Folkekirkens Samarbejdsudvalg meget aktuelt har
besluttet at iværksætte en fælles handleplan for
arbejdet med folkekirkens arbejdsmiljø.
Kirkeministeriet vil udbrede det materiale, der
planlægges udarbejdet, hvilket
stiftsadministrationen vil understøtte gennem lokal
opmærksomhed på relevante nyheder.
 
Stiftsrådet var enige om, at konkrete initiativer
påhviler menighedsråd og provstier at iværksætte,
men stiftet kan bidrage med kommunikation og
opfordring.

13 - Orientering fra Folkekirkens Nødhjælp

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

May-Brit Horst: Intet nyt, der er først møde i
oktober.

14 - Orientering fra stiftsudvalgene:
Religionspædagogisk udvalg

Til orientering:

Ebbe Balck Sørensen: Intet nyt, der er møde netop
nu. Referatet fremsendes snarest.



Ebbe Balck Sørensen informerer om nyt fra
Religionspædagogisk udvalg.

15 - Orientering fra stiftsudvalgene: Det
mellemkirkelige stiftsudvalg

Til orientering:
Anne Reiter informerer om nyt fra Det
mellemkirkelige stiftsudvalg. 
 
Opdateret kommissorium for Det mellemkirkelige
stiftsudvalg er vedlagt.

Sager:
Det mellemkirkelige stiftsudvalg i Lolland-Falsters
Stift (2018 - 14270)

Bilag:
Kommissorium for Mellemkirkeligt stiftsudvalg

Anne Reiter: Intet nyt fra udvalget, da det først
mødes igen senere i dag.
 
Anne mindede i stedet om foredraget med Steen
Skovsgaard den 6. oktober i Maribo og oplyste, at
Folkekirkens mellemkirkelige Råd har vedtaget 14
sigtepunkter, hvoraf et af dem er det økumeniske
arbejde i stifterne.
 
Stiftsrådet havde ingen kommentarer til Det
mellemkirkelige udvalgs justerede kommissorium.
Det vil blive tilføjet på hjemmesiden.

16 - Orientering fra stiftsudvalgene: Kirken i
sommerlandet

Til orientering:
Anders Martin Lauritsen informerer om nyt fra
Kirken i sommerlandet, herunder om udvalgets
sammensætning siden sidste møde.

Anders Martin Lauritsen oplyste, at der endnu ikke
har været møde i det nye udvalg, som indtil videre
består af følgende fire medlemmer:
 
Anders Martin Lauritsen, sognepræst i Væggerløse
Sogn
Anne Hopkins, menighedsrådsformand i Gloslunde-
Græshave-Dannemare-Tillitse sogne
Lisbeth Mannerup, sognepræst i Aastrup sogn og
stiftets gerontokonsulent
Charlotte Backhaus, pilgrimspræst i Maribo
Domsogn
 
Udvalget skal suppleres med mindst et medlem
mere, fortrinsvist et menighedsrådsmedlem. Det vil
det øvrige udvalg arbejde på at få.

17 - Orientering fra stiftsudvalgene: Gudstjeneste-
og liturgiudvalget

Til orientering:
Palle Jacobsen informerer om nyt fra Gudstjeneste-
og liturgiudvalget, herunder om udvalgets
sammensætning siden sidste møde.

Palle Jacobsen oplyste, at der endnu ikke har været
møde i det nye udvalg, som det har været svært at
rekruttere til.
 
Indtil videre er der følgende medlemmer:
Palle Jacobsen, menighedsrådsmedlem i Nykøbing F.
Sogn
Mette Marie Trankjær, sognepræst i Horbelev Sogn
Laura Håkansson, vikarierende sognepræst i Holeby-
Bursø sogne
Jane Lindahl Svendsen, menighedsrådsmedlem i
Rødbyhavn Sogn
Aase Sløgedal, organist i Stubbekøbing-
Maglebrænde Pastorat



 
Palle indkalder til første møde, og håber på at få
flere med i udvalget hen ad vejen.

18 - Fælles stiftsrådsmøde i Odense

Til orientering:
Stiftsrådet på Fyn har fastlagt en ny dato for det
aflyste fællesmøde for alle stiftsrådsmedlemmer.
Det bliver lørdag den 26. november 2022 i Odense
(se vedlagte mail).
 
Program og endelig tilmelding fremsendes snarest.

Sager:
Stiftsrådet - invitation og program til fællesmødet for
stiftsrådmedlemmer lørdag den 5. marts 2022 i
Odense (2022 - 4333)

Bilag:
Aktdokument

Susanne Møller orienterede kort om den nu fastsatte
mødedato den 26. november for det næste fælles
stiftsrådsmøde i Odense.

19 - Orientering fra formanden

Til orientering:
Nyt fra Susanne Møller, herunder om initiativprisen
samt Teamsmøde for stiftsrådsformænd den 25.
august. 

Susanne Møller orienterede om, at juryen for
initiativprisen mødes i næste uge og drøfter de
nominerede aktiviteter. Der er 11 nominerede, som
er flot beskrevet af Anne-Sofie Holm i selvstændige
artikler.
 
Der har været afholdt et Teamsmøde for
stiftsrådsformænd. Det handlede primært om
erfaringsudveksling og det fælles stiftsrådsmøde.
 
Susanne oplever en træghed i kirken, at det er svært
at engagere folk i aktiviteter og udvalg. Marianne
Gaarden indskød, at der måske nærmere er tale om
nye vaner, hvor folk deltager mere hjemmefra, på
skærmen.

20 - Orientering fra biskoppen

Til orientering:
Biskop Marianne Gaarden orienterer om relevant
nyt, herunder den aktuelle debat om ophævelse af
retten til at forskelsbehandle ud fra køns kriterier
samt overvejelser om den nationale udligning,
efter erfaringer indhentet på studieorlov.
 

Marianne Gaarden orienterede om nyligt afholdt
provstetur i Sverige. Bl.a. om besøg i Karlstad Stift
(Sveriges næstmindste) med 50 ansatte, da de drifter
skovene og varetager bygningsinteresser. Her er
præste- og sognegårde solgt fra, og i stedet er der
flere steder indrettet sognelokale i kirken. Turen gik
også til Linkjöbing Stift, hvor der bl.a. var møde med
biskop Martin Modéus: Han fortalte om hans
arbejde med 7 ”rørelser” (bevægelser) for at skabe
nødvendige forandringer. Provsterne fik et
eksemplar af Modéus’ bog med hjem til alle stiftets
præster.
 
Marianne har også nyligt afholdt studieorlov om



urbaniseringens konsekvenser for landsognene, hvor
hun erfarede, at billedet er meget mere nuanceret
end antaget, men også mere opmuntrende. Der vil
komme et oplæg på Landemodet om hendes
rapport. Marianne foreslår, at temaet ligeledes
drøftes på stiftsrådets næste strategidag.
 
Studieorloven har også gjort hende opmærksom på,
at udligningsordningen ikke tager hensyn til det
reelle billede af sammenhængen mellem mursten og
mennesker. Ordningen er ikke reguleret de seneste
10 år og tager ikke hensyn til, at udgifterne til anlæg
er steget markant. Ordningen bør reguleres og
Marianne er i dialog med Landsforeningens
strukturudvalg og vil også tage det op på næste
bispemøde.
 
Præstestillinger: Vi begynder at få færre
ansøgninger, ofte med kun 1-2 ansøgere på
stillingerne, så som i resten af landet vil vi
fremadrettet sandsynligvis også blive nødsaget til
flere genopslag af stillinger.
 
Stiftet har erhvervet en sjælden udgave af Frederik
II's Folie Kirkebibel fra 1589. Det er sket gennem
fondsmidler og en opfordring fra auktionshuset om
at bringe biblen tilbage til Lolland-Falster, hvor den
tidligere har været ejet. Den forventes at blive
udstillet i bispegården.

21 - Eventuelt

 

Intet.
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