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Stiftsrådsformandens beretning ved årsmødet (landemodet) i Lolland-
Falsters Stift 2019 

 

Hvad laver et Stiftsråd? 

Stiftsrådet er et lovmæssigt fastsat folkekirkeligt organ med demokratisk valgte medlemmer. Det 

repræsenterer lægfolk og gejstlige, hvis opgaver er at arbejde for at styrke det kirkelige liv i stiftet.  

Opgaverne kan vedrøre kommunikation mellem stiftet, menighedsråd og provster, formidling af 

kristendom samt udviklingsprojekter inden for undervisning, diakoni, IT, medier, kirkemusik og 

lignende. 

 

Stiftsrådets fastsætter, hvor stor en del af den kirkelige ligning, der skal udskrives som bindende 

stiftsbidrag til løsning af de opgaver, Stiftsrådet beslutter at prioritere. Her i stiftet udskrives i de 

sidste år 0,71 %, svarende til kr. 940.000.  

 

Og hvad bruger stiftsrådet så de mange penge til? 

Stiftsrådet har nedsat tre udvalg:  

 Det mellemkirkelige stiftsudvalg, der med udgangspunkt i evangeliet styrker og 

koordinerer det mellemkirkelige arbejde og mødet med andre religioner. 

 Diakoniudvalget, hvis hovedopgave er at støtte og udvikle det diakonale arbejde i stiftet i 

samarbejde med korshærspræsterne. 

 Religionspædagogisk udvalg, hvis opgave er at ruste og inspirere stiftets præster og 

undervisere til udvikling af det religionspædagogiske arbejde i samarbejde med vores tre 

funktionspræster på området. 

Udvalgenes sammensætning og referater fra deres møder er at finde på stiftets hjemmeside under 

”Stiftsrådet”. 

 

Stiftsrådet understøtter og finansierer desuden Folkekirkens Skoletjeneste (SYLF), der er et 

velfungerende samarbejde mellem Lolland-Falsters Stift og Stege under Vordingborg Provsti. 

Udgifter til arbejdet deles med 2/3 til Lolland-Falsters Stift og 1/3 til Stege, Vordingborg Provsti. 

Der foregår mange spændende ting i det regi – geografisk spredt ud over hele området og målrettet 

forskellige klassetrin. Der ligger en oversigt over de mange spændende aktiviteter på SYLF’s 

hjemmeside: www.sylf.dk. 

 

Derudover støtter stiftsrådet stadig Pilgrimshuset i Maribo med driftstilskud. Det er et fint projekt, 

som mange - også udefra kommende - finder interessant, men meget vanskeligt at få til at løbe rundt 

på de eksisterende vilkår. Derfor arbejdes der lige nu hårdt på at finde en holdbar løsning på 

ejerskab og økonomi, så der bliver den stabilitet omkring huset, det behøver for at kunne udvikles. 

Stiftsrådet betaler til præsternes efteruddannelse, rådighedsbeløb til stiftets funktionspræster og til 

kommunikation internt i stiftet. Et mindre beløb fordeles efter ansøgning til forskellige kirkelige 

projekter i stiftet eller i hele landet. 

 

Stiftsrådet er repræsenteret i forskellige sammenhænge uden for stiftet, bl. Det mellemkirkelige Råd 

og Folkekirkens Nødhjælp, ligesom hvert stift har en repræsentant i Budgetsamrådet, der er et 

http://www.sylf.dk/
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rådgivende organ i forhold til fordelingen af Fællesfondens midler. Derudover inviteres rådets 

medlemmer til og deltager i relevante konferencer og i årsmødet for stiftsrådene. 

 

En anden opgave for stiftsrådet er forvaltningen af stiftsmidlerne. 

Selve forvaltningen af kapitalen er via en bestyrelse med en repræsentant fra hvert stift udliciteret til 

tre forskellige pengeinstitutter. I et forsøg på at optimere det hidtil meget sparsomme udbytte af 

folkekirkens tilsammen tre milliarder kroner blev det sidste år besluttet at investere en lille 

procentdel i erhvervsobligationer. Men også vi må som folkekirke her sande, at penge og økonomi 

er et stort kompliceret netværk med tråde i alle retninger. For trods megen påpasselighed i forhold 

til de udstukne etiske retningslinjer er opgaven næsten umulig at løse til alles tilfredshed - hvilket 

heller ikke er forbigået pressens opmærksomhed her i foråret, da det viste sig, at nogle af pengene 

var blevet investeret i aktier hos eksempelvis Goldman Sachs og i banker, som er sat i forbindelse 

med svindelsagen om udbytteskat i Europa. 

 

Stiftsrådet behandler låneansøgninger fra menighedsrådene, bevilger lån og fastsætter 

afdragstiden, som oftest på anbefaling af de enkelte provstier. Udlånsprocenten er generelt faldende 

i disse år, således også her i stiftet, hvor udlånsprocenten er faldet fra ca. 61 % i 2015 til nu 51 % i 

2018. Dette skyldes flere faktorer, men især provstiudvalgenes ønsker om bedre styring af den 

lokale økonomi. 

Udlånsrenten er nu 2 % og indlånsrenten 1 %, men for 2020 er udlåns- og indlånsrenten ens, nemlig 

1 %. 

 

Oplysninger om stiftsrådets arbejde og økonomiske rammer er altid tilgængelige på stiftets 

hjemmeside i form af mødereferater og årsrapporter. 

 


