
Referat
Lolland-Falsters Stift – Møder

Stiftsrådsmøde den 12. september 2019 - d. 12-09-2019 kl. 09:00 til 11:00

Deltagere: Marianne Gaarden, Anne Birgitte Reiter, Michael Fagerlund, Per Møller, Rebekka Maria Brandt
Kristensen, Birthe Gunhild Friis, Susanne Møller, Steen Erik Henriksen, Niels Reinhold Nielsen, Ebbe Balck
Sørensen, Susanne Høegh Nielsen, May-Brit Buchardt Horst, Jakob V. Edvardsen, Trine Frydkjær Paulsen,
Conny Agnes Krogh
Afbud: Knud-Erik Rasmussen

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden.

 

Formanden bød velkommen.
 
Nyt punkt 24 (pkt. 23A): Valg af nyt medlem til
Folkekirkens Nødhjælp blev tilføjet.
 
Conny Krogh var suppleant for Knud-Erik Rasmussen
til dagens møde.

2 - Økonomi: Bevigede lån 1. januar - 02. september
2019

 

Sager:
Stiftsrådsmøde d. 12. september 2019 (2019 - 20965)

Bilag:
Oversigt over bevilgede lån pr. 02-09-2019

Biskoppen fortalte at der arbejdes på at nedsætte en
arbejdsgruppe vedr. differentieret vedligeholdelse
hvor Lolland-Falsters Stift, Roskilde Stift, Ribe Stift
samt Aalborg Stift deltager. Teologisk Konsulent
Karen Marie Sø Leth Nissen deltager også som
sekretær for gruppen. Det vil være ønskeligt også
at have Landsforeningen og Ministeriet med i
gruppen. 
 
Taget til efterretning.
 
 

3 - Økonomi: Status for det bindende stiftsbidrag pr.
31. august 2019

 

Sager:
Stiftsrådsmøde d. 12. september 2019 (2019 - 20965)

Bilag:
Budgetopfølgning Stiftsråd 31-08-2019

Taget til erfterretning.

4 - Økonomi: Budget 2020 for Diakoniudvalget. Formanden introducerede punktet. Susanne Høegh



 

Sager:
Stiftsrådsmøde d. 12. september 2019 (2019 - 20965)

Bilag:
Diakoniudvalget. Budget 2020 til stiftsråd.

Nielsen uddybede. Michael Fagerlund fortalte at
korshærspræst Kathrine Brorsons budget er for lille
til at hun kan deltage i div.
arrangementer. Biskoppen informerede om
at korshærspræsten kan søge kursus midler separat
hos biskoppen.
 
Der blev bevilget kr. 10.000,-.

5 - Økonomi: Ansøgning fra Domprovstiet om
økonomisk støtte til at understøtte Pilgrimshuset.
v/Susanne Nielsen

 

Sager:
Stiftsrådsmøde d. 12. september 2019 (2019 - 20965)

Bilag:
Stiftsrådet i Lolland-Falsters Stift-Pilgrimshuset

Formanden Introducerede punktet og ridsede
historikken op.
 
Emnet blev drøftet og flere forskellige synspunkter
blev fremsat.
 
Man enedes om en skriftlig afstemning, om hvorvidt
der skulle sættes kr. 100.000,- af i Stiftsrådets budget
for 2020 til denne ansøgning.
 
Med 8 stemmer for og 5 stemmer imod blev det
besluttet at bevilge kr. 100.000,- til Pilgrimshuset i
2020.

6 - Økonomi: ansøgning fra Religionspædagogisk
udvalg til Stiftsrådet til deltagelse i dåbskonference.

 

Sager:
Religionspædagogisk udvalg ansøgning til Stiftsrådet
om deltage i dåbskonference (2019 - 19078)

Bilag:
Aktdokument

Formanden introducerede punktet.
 
Der blev bevilget kr. 10.000,-.

7 - Økonomi: ansøgning om støtte til stiftsudvalget
Folkekirken som attraktiv arbejdsplads 2020

 

Sager:
Støtte til stiftsudvalget Folkekirken som attraktiv
arbejdsplads 2020 (2019 - 24943)

Bilag:
Aktdokument, Regnskab, Folkekirken som attraktiv
arbejdsplads 2018, Evaluering, resultater og
målsætninger FAA 2020, Ansøgning til stiftsrådet
2020 Folkekirken som attraktiv arbejdsplads

Formanden introducerede punktet.
 
Der bevilges kr. 5.000,-.



8 - Økonomi: Endelig godkendelse af budgettet for
det Bindende Stiftsbidrag 2020.

 

Sager:
Stiftsrådsmøde d. 12. september 2019 (2019 - 20965)

Bilag:
Budget Stiftsbidrag 2020 - inkl tidl år

Punkterne i det udleverede Budget 2020 blev
gennemgået og dette blev rettet til.
 
Det tilrettede budget 2020 blev godkendt.

9 - Ansøgning: fra Folkekirke og Religionsmøde - om
Økonomisk Støtte til KMS konference 2019

 

Sager:
Ansøgning om Økonomisk Støtte til KMS konference
2019 (2019 - 25495)

Bilag:
Aktdokument, Ansøgning om økonomisk støtte 2019

Formanden introducerede punktet. Formanden
foreslog en bevilling på kr. 5.000,-.
 
Der bevilgedes kr. 5.000,-.

10 - Høringssvar: fra Stiftsrådet vedr. lov om
Folkekirkens økonomi

 

Sager:
Stiftsrådsmøde d. 12. september 2019 (2019 - 20965)

Bilag:
Aktdokument, Høringssvar fra stiftsrådet i Lolland-
Falsters stift

Formanden introducerede punktet.
 
Taget til efterretning.

11 - Korrespondance mellem Helsingør Stift og
Ministeriet vedr. Diætbekendgørelsens §17, stk. 3.

 

Sager:
KM - høring om udkast til bekendtgørelse om diæter
m.v. til medlemmer af menighedsråd, provstiudvalg,
budgetudvalg og stiftsråd m.v. (2018 - 24201)
KM - høring om udkast til bekendtgørelse om diæter
m.v. til medlemmer af menighedsråd, provstiudvalg,
budgetudvalg og stiftsråd m.v. (2018 - 24201)

Bilag:
Stiftsrådet til Kirkeministeriet, Til Helsingør Stiftsråd

Formanden introducerede punktet.
 
Taget til efterretning.



vedr. svar på henvendelse af 13. maj 2019

12 - Skal ugedagen som Landemode/årsmøde
afholdes på ændres af hensyn til de
menighedsrådsmedlemmer som arbejder i
dagtimerne på hverdage? v/Marianne Gaarden

 

Formanden introducerede punktet.
 
Biskoppen var blevet spurgt hvorfor Landemodet
ikke lå om lørdagen hvor flere folk har fri fra arbejde.
 
Der var stemning for at det åbne Landemode som et
forsøg skulle afholdes om lørdagen. Det lukkede
Landemode ville fortsat skulle afholdes en onsdag.

13 - Fra Aarhus - Til alle stiftsråd med orientering
om proces for det kommende udbud i KAS og GIAS

 

Sager:
Orientering om proces for det kommende udbud i
KAS og Gias (2019 - 5099)

Bilag:
Brev til stiftsrådene om status for udbud af KAS og
GIAS, Andet estimat på KAS GIAS - opdat. 02.07.19,
Fordelingsnøgle for udgifter til KAS-GIAS

Formanden introducerede punktet.
 
Taget til efterretning. 

14 - Indstilling til Stifternes Kapitalforvaltning:
Notat om ophobning af afkast fra stiftsmidlerne.
v/Susanne Høegh Nielsen

 

Sager:
Stiftsrådsmøde d. 12. september 2019 (2019 - 20965)

Bilag:
Indsats mod ophobning af afkast som tilhører
menighedsrådene.pdf

Susanne Høegh Nielsen ville gerne sikre sig at
renterne ikke ophobede sig.
 
Man enedes om, at Ebbe Balck Sørensen tager
forslaget med til Kapital Forvaltningens bestyrelse.
 
Susanne Høegh Nielsen bemærkede at det bør være
kapitalforvalterne som skal vurdere hvor stor en
egenkapital der skal stå for at sikre imod kursrisiko.

15 - Aftale om temadag: Hvor skal stiftet hen? (fra
sidste møde) v/Marianne Gaarden

 

Formanden introducerede punktet. Det drejede sig
om en temadag hvor stiftsrådet finder frem
til hvilken retning de skal arbejde imod.
 
Biskoppen fortalte at temadagen vil være en del af
den hvidbog som der arbejdes på i stiftet.
 
Det blev besluttet at afholde temadagen fredag d. 8.
november 2019, kl. 9:00-13:00 inkl. frokost.

16 - Invitation: fra Ribe Stift - til fælles
Stiftsrådsmøde i Ribe Stift 2. November 2019.

Det blev besluttet at tilmelding til det fælles
stiftsrådsmøde skal ske til Jakob V. Edvardsen



 

Sager:
Fælles Stiftsrådsmøde i Ribe Stift 2. November 2019.
(2019 - 25097)

Bilag:
Invitation til fællesmøde Ribe stift, Program fælles
stiftsmøde 2.11.2019

hurtigst muligt og senest fredag d. 11. oktober 2019. 

17 - Indbydelse: Stiftssamarbejde om app til
småbørnsforældre.

 

Sager:
Stiftssamarbejde om app til småbørnsforældre (2019
- 25906)

Bilag:
Aktdokument, InvitationStiftsSeminarApp

Taget til efterretning.

18 - Invitation: til leder- og netværkskonference for
kristne og muslimer i Danmark 2019

 

Sager:
Leder- og netværkskonference for kristne og
muslimer i Danmark 2019" (2019 - 26733)

Bilag:
Aktdokument, KMS indbydelse 2019

Stiftsrådet opfordrede Det Mellemkirkelige
Stiftsudvalg til at deltage.

19 - Orientering ved udvalgene: Stifternes
Kapitalforvaltning. v/Ebbe Balck Sørensen

 

Sager:
Stiftsrådsmøde d. 12. september 2019 (2019 - 20965)

Bilag:
Aktdokument

Ebbe Balck Sørensen uddelte et ark med beløb og
procenter og orienterede om den nuværende
situation.
 
Michael Fagerlund ønskede en benchmark
af Kapitalforvalterne op imod en passiv fond.

20 - Orientering ved udvalgene:
Budgetfølgegruppen.

Knud-Erik Rasmussen var ikke til stede. Formanden,
biskoppen og Trine F. Paulsen havde haft et møde



 
med Knud-Erik Rasmussen to dage inden
stiftsrådsmødet. Formanden orienterede i Knud E.
Rasmussens fravær om mødet 10. sept. vedr.
stiftsrådets bemærkninger til det fremsendte budget
for omprioriteringspuljen.

21 - Orientering ved udvalgene: Mellemkirkeligt
Stiftsudvalg.

 

Steen Henriksen fortalte om et arrangement hvor 2
kvinder havde beskrevet deres møde med Jesus.
 
D. 24. november 2019 afholdes stiftsgudstjeneste for
forfulgte kristne og i den forbindelse har biskoppen
givet alle stiftets præster lov til enten at flytte eller
undlade at afholde højmessen i hjemsognet, blot
man tilbyder menigheden at komme med til
højmessen i Domkirken.

22 - Orientering ved udvalgene: Diakoniudvalget.

 

Susanne Høegh Nielsen fortalte om en Diakonidag
som afholdes d. 29. oktober 2019, kl. 16:30 til 21:00 i
Sakskøbing Sognegård.

23 - Orientering ved udvalgene:
Religionspædagogisk Udvalg.

 

Ebbe Balck Sørensen fortalte at Religionspædagogisk
Udvalg havde møde i går. Referat er på vej. Han var
glad for udvalgets tiltag over for de svage
unge. Udvalget gjorde det generelt godt for de unge.
 
Skoletjenesten: Anne Reiter informerede om at der
havde været 4.622 elever ind over skoletjenesten.

24 - (Pkt. 23 A) Valg af ny repræsentant til
Folkekirkens Nødhjælp v/Susanne Møller

 

May-Brit Horst blev valgt som ny repræsentant til
Folkekirkens Nødhjælp.

25 - Orientering ved formanden.

 

Formanden opfordrede til at følge med
i "Kirkeudvalget i Folkekirken" som udvikler sig
løbende. Hun refererede derefter fra ERFA-møde for
stiftsrådsformændene.

26 - Orientering ved biskoppen.

 

Biskoppen fortalte at Birgitta Festivallen var i finalen
i Kristeligt Dagblads konkurence for bedste kirkelige
initiativ, med seks andre. I alt var der indstillet 97.
 
Biskoppen henstillede til, at man tager en drøftelse i
MR om gudstjenestens liturgi, og evt. gør brug af
stiftets gudstjenesteudvalg, der gerne kommer på
besøg.
　
Steen Henriksens og Per Møllers menighedsråd
havde haft besøg af liturgiudvalget. De var enige om
at det var en god oplevelse som kun kan anbefales.



 
Der arbejdes pt med en hvidbog.
 
Ved det sidste bispesamråd deltog ministeren, der
redegjorde for regeringens tre satsningsområder:
"tænk grønt", "at tage os af de svage"
samt "sammenhæng mellem land og by". Ministeren
går på barselsorlov i oktober og er tilbage i februar.
 
Biskoppen havde haft besøg af folketingsmedlem
Lennart Damsbo-Andersen hvor de
drøftede differentieret vedligeholdelse af
kirkebygningerne.

27 - Eventuelt.

 

Det Mellemkirkelige råd: Anne Reiter fortalte at der
for tiden diskutteres "hvad betyder det for os at
være Lutherske?" samt "hvordan uddanner vi
læfolk?" i rådet.
 
Formanden spurgte om der fortsat var stemning for
at spise julefrokost i forlængelse af næste møde
(torsdag d. 5. december 2019)? Det var der. Der var
enighed om at der ikke behøver at være så meget
mad i år som der var sidste år.
 
Rebekka Kristensen refererede fra den sidste
konference i Kirken på Landet.
 
Conny Krogh havde ikke haft adgang til dagsorden på
den digitale arbejdsplads på grund af manglende
rettigheder. Hun anbefalede derfor at
suppleanter skal have tildelt samme rettigheder som
de øvrige stiftsrådsmedlemmer til denne sektion af
DAP'en.
 
Anne Reiter takkede for støtten til Birgittafestivallen.
Hun havde div. tryksager samt Birgitta vedhæng med
som stiftsrådsmedlemmerne kunne se på.
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Marianne Gaarden (Lolland-Falsters Stift) Anne Birgitte Reiter (Maribo Domprovsti)

Michael Fagerlund (Falster Provsti) Per Møller (PMOE@km.dk)

Rebekka Maria Brandt Kristensen Birthe Gunhild Friis (BF@km.dk)

Susanne Møller (susanne@nl70.dk) Steen Erik Henriksen
(sthen@besked.com)

Niels Reinhold Nielsen Ebbe Balck Sørensen
(mebalck@gmail.com)

Susanne Høegh Nielsen
(snkh2208@privat.dk)

May-Brit Buchardt Horst

Jakob V. Edvardsen Trine Frydkjær Paulsen

Conny Agnes Krogh
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