
Referat
Lolland-Falsters Stift – Møder

Stiftsrådmøde 19. maj 2022 - d. 19-05-2022 kl. 10:00 til 13:00

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

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsordenen

Til beslutning:
Dagsordenen skal godkendes.
 
Velkommen til nyt medlem fra Lolland Vestre
Provsti, Anne Hopkins.

Nyt medlem Anne Hopkins blev budt velkommen og
alle præsenterede sig. Dagsordenen blev herefter
godkendt.
 

2 - Folkekirkens Grønne Omstilling

Til orientering:
Medarbejderne i Folkekirkens Grønne Omstilling
giver en kort præsentation af arbejdet. 

Projektleder for Folkekirkens Grønne Omstilling,
Jesper Rønn Kristiansen, præsenterede kort
baggrund, formål og status for arbejdet i folkekirkens
fælles indsats for et grønnere samfund.

3 - Stiftsrådets strategi 2022

Til beslutning:
Det opdaterede strategipapir (vedlagt) skal
godkendes. Rettelser aftalt på møde den 17. februar
2022 fremgår af dokumentet.
 
Vedlagt er også et opdateret kommissorium for
Religionspædagogisk udvalg. Opdateret
kommissorium for Det mellemkirkelige stiftsudvalg
præsenteres på mødet eller udsættes til næste
møde.
 
Kommissorier for stiftsudvalgene om "Kirken i
sommerlandet" og "Gudstjeneste og
liturgi" behandles i særskilte sager.
 
Stiftsudvalget for kommunikation udsættes til møde
den 14. september 2022.

Der var en lille rettelse til gudstjenesteformer, så
højmessen også er inkluderet, samt en tilføjelse om
at skolesamarbejdet skal tilføjes under det
religionspædagogiske arbejde.
 
Strategien blev godkendt med de justeringer (er
vedlagt referatet til evt. yderligere justering).
 
Det mellemkirkelige stiftsudvalg arbejder videre ud
fra eksisterende kommissorium, og kommissorium
for et nyt kommunikationsudvalg behandles på
næste møde.



Sager:
Stiftsrådet i LOF - Strategi (2022 - 16057)
Religionspædagogisk udvalg 2022 (2022 - 3616)

Bilag:
Stiftsrådets strategi 2022 - UDKAST v3,
Kommissorium for Religionspædagogisk udvalg pr.
maj 2022

4 - Kommissorium for Kirken i sommerlandet

Til beslutning:
Anders Lauritsen præsenterer forslag til
kommissorium for Kirken i sommerlandet (vedlagt),
til stiftsrådets godkendelse.
 
Stiftsrådet skal herefter foreslå medlemmer til
udvalget. 

Sager:
Stiftsudvalg for Kirken i sommerlandet (2022 -
12488)

Bilag:
Kommissorium for Stiftsudvalg (Kirken i
sommerlandet)

Anders Lauritsen orienterede om arbejdet med
kommissoriet, hvor han bl.a. har været i kontakt med
Visit Lolland-Falster i processen. Udgangspunktet
ligger tilbage til Kirken på landet, som der er
videreudviklet ud fra.
 
Afsnittet om bedre fordeling af den kirkelige ligning
tages ud, og udvalgets størrelse reduceres til 5-7
personer, ideelt set geografisk fordelt over stiftet.
 
Kommissoriet blev godkendt med de foreslåede
justeringer.
 
Stiftsrådet foreslog følgende medlemmer:
 
Anders Martin Lauritsen, sognepræst i Væggerløse
Sogn
Beth Marie Hagemann, sognepræst i Birket og Femø
sogne
Charlotte Backhaus, pilgrimspræst i Maribo
Domsogn
Anne Hopkins, menighedsrådsformand i Gloslunde-
Græshave-Dannemare-Tillitse sogne
Merete Bandak, menighedsrådsmedlem i Nysted-
Vantore Sogn
Marianne Stille, konsulent i Visit Lolland-Falster
 
Anders spørger de fire udpegede, der ikke er
medlem af stiftsrådet, om de vil sidde i udvalget.
 

5 - Kommissorium for Gudstjeneste- og liturgiudvalg

Til beslutning:
Palle Jacobsen præsenterer forslag til kommissorium
for Gudstjeneste- og liturgiudvalg (vedlagt), til
stiftsrådets godkendelse.
 
Stiftsrådet skal herefter foreslå medlemmer til
udvalget. 
 

Sager:
Stiftsudvalg: Gudstjeneste- og liturgiudvalg (2022 -
15645)

Palle Jacobsen orienterede om tilblivelsen af
kommissoriet, som er lavet sammen med Mette
Marie Trankjær og Marianne McLaughlin.
 
Som i strategien justeres ”nye gudstjenesteformer”
til ”gudstjenestens former”, så også højmessen er
inkluderet. Dertil tilføjes det, at der kan sidde 5-7
medlemmer i udvalget.
 
Stiftsrådet godkendte kommissoriet med den
justering, samt tilføjelsen af følgende forslag
til medlemmer:
 
Palle Jacobsen, menighedsrådsmedlem i Nykøbing F.
Sogn
Mette Marie Trankjær, sognepræst i Horbelev Sogn



Bilag:
Kommisorium for gudstjeneste- og liturgiudvalg

Marianne McLaughlin, menighedsrådsmedlem i
Maribo Domsogn
Laura Håkansson, vikarierende sognepræst i Holeby-
Bursø sogne
Jane Lindahl Svendsen, menighedsrådsmedlem i
Rødbyhavn Sogn
Flemming Chr. Hansen, organist i Sakskøbing Kirke
 
Palle Jacobsen spørger de to udpegede, der ikke er
medlem af stiftsrådet, om de vil sidde i udvalget.

6 - Økonomi: Status for bevilgede lån og stiftsmidler

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

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

Bilag:
Oversigt over bevilgede lån i 2022, Oversigt
stiftsmidler 10.05.2022

Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning.

7 - Økonomi: Status for det bindende stiftsbidrag

Til orientering:
Vedlagt er budgetopfølgning pr. 30. april 2022 for
det bindende stiftsbidrag.

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

Bilag:
Budgetopfølgning Stiftsråd 2022

Efter tidligere beslutning skal bevillingen til
funktionspræster fremadrettet udbetales forlods,
medmindre de foretrækker at stiftet administrerer
bevillingen.
 
Der afsættes 25.000 kr. til Kirken i sommerlandet.
Gudstjeneste- og liturgiudvalget ansøger om
bevilling på senere møde.
 
De 10.000 til diakonikonference udgår.

8 - Økonomi: Tilbagemelding på årsrapporter 2021

Til orientering:
Vedlagt er Kirkeministeriets tilbagemelding på
årsrapport for det bindende stiftsbidrag og
stiftsmidlerne for 2021.
 
Som for sidste år opfordrer
Kirkeministeriet stiftsrådene til at have fokus på den
fremadrettede udvikling, idet hensættelserne ikke
bør vedblive med at stige.

Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning.



Sager:
LOF årsrapport 2021 (2022 - 9962)

Bilag:
Tilbagemelding, årsrapport 2021, Lolland-Falsters
Stift

9 - Økonomi: Stifternes Kapitalforvaltning

Til orientering:
Vedlagt er de tre seneste rapporteringer af den
fælles kapitalforvaltning, samt en præsentation af
kapitalforvaltningen. Endelig er vedlagt indkaldelse
til ekstraordinær generalforsamling, til orientering
 
Ebbe Balck Sørensen vil på mødet opsummere de
seneste resultater.

Sager:
Stiftsrådet - Stifternes Kapitalforvaltning -
Rapporteringer og møder i 2020-2021-2022 (2020 -
4867)
Stiftsrådet - Stifternes Kapitalforvaltning -
Rapporteringer og møder i 2020-2021-2022 (2020 -
4867)
Stiftsrådet - Stifternes Kapitalforvaltning -
Rapporteringer og møder i 2020-2021-2022 (2020 -
4867)
Jyske Invest - Stifternes Kapitalforvaltning (2020 -
11865)

Bilag:
Lolland-Falsters Stift_5067 416342_30.04.2022,
Lolland-Falsters Stift_5067 416342_31.03.2022,
Lolland-Falsters Stift_5067 416342_28.02.2022,
Stifternes Kapitalforvaltning best. møde 23.2.2022,
2022 05 18 Indkaldelse ekstraordinær GF nr 2

Ebbe Balck Sørensen orienterede om, at afkastet
hidtil i 2022 nu beløber sig til -5,9 %, hvilket svarer til
en nedskrivning på ca. 4,6 mio. kr. for Lolland-
Falsters Stift. Hertil kommer en forventet inflation på
4 % i år, som blot forværrer billedet.
Kapitalforvalterne forudser dog (mindre) positive tal
for hele året.
 
Michael Fagerlund udtrykte utilfredshed med
forvaltningen af menighedsrådenes kapital og
dermed med bestyrelsen for Stifternes
Kapitalforvaltnings arbejde. Stiftsrådet drøftede igen
udtræden af den fælles kapitalforvaltning. I første
omgang vil stiftsrådet anmode bestyrelsen for
Stifternes Kapitalforvaltning om at ansøge
Kirkeministeriet om at måtte foretage
aktieinvestering på samme vilkår, som det nu ser ud
til, at fællesfonden vil få (jf. pkt. 10).
 
Susanne Nielsen undrer sig over, at der er realiseret
kurstab, når det tidligere er oplyst, at urealiserede
kursgevinster ikke skulle anledning til bekymring. Det
medtages i henvendelsen til bestyrelsen for
Stifternes Kapitalforvaltning med forventning om
svar herpå.

10 - Økonomi: Nyt fra Budgetsamrådet, herunder
om fællesfondens kapitalforvaltning

Til drøftelse:
Knud-Erik Rasmussen orienterer om nyt fra
Budgetsamrådet, og der lægges op til drøftelse af ny
investeringspolitik på fællesfondens område.
 
Materiale fra møde i Budgetsamrådet den 15. marts
er vedlagt samt fællesfondens ramme for 2023, som
indstillet af ministeren. Den endelige budgetramme
for 2023 udmeldes først i juni måned efter

Knud-Erik Rasmussen indledte med at udtrykke
utilfredshed med Kirkeministeriets betjening af
Budgetsamrådet, idet mødemateriale først
fremsendes meget kort tid før møderne.
 
Derefter drøftede stiftsrådet høringsmateriale om
investeringspolitikken for fællesfonden. Stiftsrådet
bifalder muligheden for aktieinvestering, med
forventning om at det samme vil blive muligt for
stifternes fælles kapitalforvaltning.
 
Michael Fagerlund gjorde opmærksom på, at den
maksimale grænse for aktieinvestering bør være 90
% af beholdningen og ikke begrænset til 70 %, som



Finansministeriets udmelding af pris- og
lønfremskrivning for 2022.
 
Materialet fra mødet den 15. marts omhandler
fællesfondens kapitalforvaltning, i første omgang
udkast til investeringspolitik (senere kommer ny
bekendtgørelse om rammer for kapitalforvaltning på
fællesfondens område i høring). Med seneste
ændring af lov om folkekirkens økonomi fra 2020 er
kirkeministeren bemyndiget til at fastsætte nærmere
regler for investering af fællesfondens kapitaler.
Hensigten med at udvide de nuværende
investeringsrammer er at sikre en så effektiv
forvaltning af fællesfondens pensionsforpligtelse for
tjenestemandsansatte kirkefunktionærer som
muligt, og dermed minimere behovet for at anvende
landskirkeskat til finansiering af fremtidens
pensionsudbetalinger.
 
Formelt hører ministeren budgetfølgegruppen, og
budgetfølgegruppen hører i denne proces
budgetsamrådet på samme måde som ved
fastlæggelse af fællesfondens budget. I den
forbindelse har stiftsrådene frist den 1. juni 2022 til
at kommentere på investeringspolitikken, hvilket
drøftes på mødet.
 
Efter høring af budgetsamrådet vil
budgetfølgegruppen arbejde videre med at
fastlægge og indstille den endelige
investeringspolitik til ministerens godkendelse.
 
 

Sager:
Budgetfølgegruppen - møde den 15. marts 2022
(2022 - 9119)
Fællesfondens investeringspolitik og udbud af
kapitalforvaltning 2022 - AdF (2022 - 16897)

Bilag:
Fællesfondens ramme for 2023, Læsevejledning -
Fællesfondens kapitalforvaltning - Budgetsamrådet
15. marts 2022, 4. Udkast - Fællesfondens
investeringspolitik, Præsentation - Fællesfondens
kapitalforfaltning - BSR 15. marts 2022-2

det er foreslået nu. Dertil at der udover USD skal
kunne investeres i alle valutaer i EU og ikke kun i DKK
og EUR. Det bakkede stiftsrådet op om. Michael
rundsendte til inspiration
kapitalforvaltningspolitikken fra Lunds Stift i Sverige.
 
Der var ingen bemærkninger til de foreslåede etiske
rammer. Stiftsadministrationen sender et
høringssvar med de faldne bemærkninger og forslag
til Kirkeministeriet inden fristen den 1. juni.

11 - Initiativprisen

Til beslutning:
Stiftsrådet skal tage stilling til, hvordan Initiativprisen
skal fortsætte og udmøntes.

Kommunikationskonsulent Anne-Sofie Holm deltog
under punktet og uddybede baggrunden for punktet.
 
Efter fælles drøftelser besluttede stiftsrådet, at
prisen fortsat skal uddeles årligt, under samme
rammer som nu. Hvis der kun kommer få eller ingen



 
De senere år har vi oplevet en meget lav tilslutning
til nominering af initiver til Initiativprisen. I 2021 blev
ingen initiativer nomineret,
før stiftsadministrationen selv opfordrede aktører
bag kirkelige initiver til at lade sig nominere.
Det skævvrider billedet, da administrationen ikke
kender til de gode tiltag, der finder sted ude i
sognene.
 
Skal Initiativprisen fortsætte i sin nuværende form?
Og hvad kan vi i så fald gøre for at øge tilslutningen?
Vi kan evt. nedskalere til hvert andet år, så der kan
være flere initiativer med hver gang eller der kan
udloddes et pengebeløb (fx 10.000 kroner) sammen
med statuetten. Eller skal vi tænke i en helt tredje
retning?
 

indstillinger igen i år, tages prisen op til
genovervejelse i 2023. Stiftsrådets medlemmer vil
selv være mere opmærksomme på at opfordre lokale
initiativer til indstilling.
 
Der er åbent for indstillinger i perioden 1. juni – 15.
august 2022, hvilket stiftet igen i år vil oplyse om på
flere platforme og medier.
 

12 - Ansøgning: Foreningen for Kirkegårdskultur
søger om bidrag til bogudgivelse

Til beslutning:
Foreningen for Kirkegårdskultur ansøger stiftsrådet
om et bidrag på 5.000 – 9.000 kr. til trykning af en
bog om bevaringsværdige gravstedsstrukturer.
Tilsvarende ansøgning er sendt til de øvrige stifter.
 
Ansøgning med bilag er vedlagt.

Sager:
Stiftsråd - Foreningen for Kirkegårdskultur ansøges
om bidrag til trykning af en bog om
bevaringsværdige gravstedsstrukturer. (2022 -
12474)

Bilag:
Ansøgning Lolland-Falsters S sråd
Bevaringsværdige gravstedsstrukturer, Bilag 2 -
bevaringsværdige uddrag, Bilag 1 - Kirkegårdenes
ubeskyttede 2021

Stiftsrådet gav afslag på ansøgningen, da rådet mere
ser det som en museal opgave i de omfattede stifter.
Det oplyses til ansøger ved afslaget, at Bogø
Kirkegård ikke ligger i Lolland-Falsters Stift.

13 - Ansøgning: Støtte til åbent seminar på AU om
diakonale arbejdspladser

Til beslutning:
Sognepræst Anders Skaaning Andersen søger
stiftsrådet om støtte til et seminar på Aarhus
Universitet om diakonale arbejdspladser i
folkekirken. Samtidig opfordres der til deltagelse i
seminaret.

Stiftsrådet gav afslag på ansøgningen. I stedet kan
der informeres om kurset på stiftets hjemmeside.



 
Ansøgning og program for dagen er vedlagt.
 

Sager:
Stiftsråd - ansøgning om økonomisk støtte til
seminar på AU om diakonale arbejdspladser i
Folkekirken (2022 - 12481)

Bilag:
temadag diakoni stiftsråd, 2022_06_16_Åbent
Seminar_AU_diakoni_program

14 - Magasinet "Åndehullet"

Til orientering:
I 2021 bevilgede stiftsrådet 2.500 kr. til en form for
kirkeblad for indsatte i fængsler, arresthuse og
pensioner, magasinet “Åndehullet”. Magasinet er trykt
i 6.000 eksemplarer og er uddelt til indsatte og
ansatte i kriminalforsorgen. Et eksemplar til
alle stiftsrådets medlemmer uddeles på mødet.
 
Vedlagt er mail fra tilskudsmodtagerne
samt pressemeddelelse med link til den elektroniske
udgave af magasinet.
 
 

Sager:
Stiftsrådet - ansøgning om udgivelse af et
”kirkeblad” for indsatte i fængsler, arresthuse og på
pensioner (2021 - 9852)

Bilag:
Aktdokument, Nyhed

Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning.
 
Der blev gjort opmærksom på, at linket i det
tilsendte materiale ikke virker.
 

15 - Regnskab og revision fra Tænketanken for
Forfulgte Kristne

Til orientering:
Med tak for støtten til arbejdet i Tænketanken for
Forfulgte Kristne (v. Det mellemkirkelige
stiftsudvalg) er vedlagt revideret regnskab og
revisionsprotokollat for tænketankens virksomhed i
2021, til stiftsrådets orientering.
 

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

Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning.



Bilag:
Aktdokument, Årsrapport_2021,
Revisionsprotokol_2021,
Ledelsens_regnskabserklæring_2021

16 - Orientering fra Folkekirkens Nødhjælp

Punktet udgår under May-Brit Horst' fravær.

Udgået.

17 - Orientering fra stiftsudvalgene:
Religionspædagogisk udvalg

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

Ebbe Balck Sørensen oplyste, at der ikke har været
møde i udvalget siden sidste stiftsrådsmøde.
 
Stiftsrådet foreslog et par rettelser til kommissoriet:
Samarbejdet med SYLF skal indgå og Gitte Sylvest
Larsen skal tilføjes som ressourcepræst for
mennesker med særlige behov; en funktion hun
deler med Hanne Lundsgaard.

18 - Orientering fra stiftsudvalgene: Det
mellemkirkelige udvalg

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

Anne Birgitte Reiter oplyste, at der er
forbønsgudstjeneste i domkirken den 20. november
kl. 14 (både for forfulgte kristne og som en
markering af Folkekirkens Nødhjælps jubilæum).
 
Den 6. oktober er der foredrag med Steen
Skovsgaard i Sognets Hus.
 
Der er kommet færre ukrainske flygtninge til Lolland-
Falster, så migrantpræst Olga Kohen har ikke så travlt
med det som forventet. I stedet arbejder hun med
andre tiltag for østeuropæere i forbindelse med
Femern-byggeriet.
 
Michael Fagerlund supplerede med, at der om kort
opslås en lokalfinansieret stilling i Nykøbing F. Sogn,
med fokus på socialt arbejde, også for nydanskere.

19 - Orientering fra formanden

Til orientering:
Nyt fra Susanne Møller, herunder om aflyst møde for
stiftsrådsformændene samt om arbejdet med det
psykiske arbejdsmiljø i folkekirken.

Susanne Møller orienterede om, at det fælles
stiftsrådsmøde den 5. marts i Odense blev aflyst og i
stedet afholdt på Teams, hvor ikke alle deltog. Nogle
stiftsråd ønsker at hæve det bindende stiftsbidrag
helt op til 5 %. Det er der dog ikke enighed om.
 
Der er indkaldt til fælles stiftsrådsmøde og
formandsmøde i efteråret. På møde i august (for
formændene) skal der tales om økonomi.
 
Psykisk arbejdsmiljø: Susanne oplever, at der er stor
fokus og mange møder på tværs af parterne. Der
findes allerede mange værktøjer, man kan benytte
sig af. Susanne opfordrer til at holde fokus på
opgaven og at have respekt for hinandens
forskelligheder; noget man ikke kan lovgive sig ud af.

20 - Orientering fra biskoppen Anne Birgitte Reiter orienterede om, at en fireårig
stilling som uddannelseskonsulent er opslået (alle



Til orientering:
Fungerende biskop Anne Reiter orienterer om
relevant nyt.

stifter skal nu genopslå stillingerne, efter endt
forsøgsperiode).
 
Det er pt. en stilling i opslag på Fejø, som 50 %
sognepræst og 50 % diakonipræst. Anne deltager i
orienteringsmøde den 7. juni.
 
I Maribo Domprovsti skal der i løbet af 2022 slås flere
stillinger op:
 
I Errindlev-Olstrup-Tågerup sogne og Fuglse-Krønge-
Torslunde sogne slås en stilling op, hvor
sognepræsten skal bo i Errindlev præstegård.
I Maribo Domsogn skal der ansættes en
funktionspræst på børne- og ungeområdet.
I Holeby og Bursø sogne er Laura Håkansson
vikarierende sognepræst fra den 1. juni, mens
præstegården sættes i stand.
 
Dertil er der pt. høring om pastoratsammenlægning
af Stokkemarke og Østofte sogne.

21 - Eventuelt

 

Himmelske Dage: Der er afgang fra Nykøbing Station
kl. 7.16 fredag den 27. august. Lene Krabbesmark
koordinerer med de deltagende medlemmer inden
Kr. Himmelfartsdag.
 
Birthe Friis oplyste, at Danske Sømands- og
Udlandskirkers Lolland-Falster-afdeling arrangerer
en tredages tur til Hamborg. Flere oplysninger findes
på stiftets hjemmeside.
 
Steen Henriksen oplyste, at Grundlovsmødet
afholdes i år i haven i Gloslunde Præstegård.
 
Anders Lauritsen oplyste, at Strandkirken åbner
sæsonen i pinsen, med gudstjeneste den 5. juni v.
prædikant Michael Fagerlund. Der er årsfest onsdag
den 29. juni, med gudstjeneste v. prædikant Erik
Norman Svendsen.

2022 - 12477 - Lolland-Falsters Stift – Møder 19-05-2022, 10:00



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

Birthe Gunhild Friis (BF@KM.DK) Ebbe Balck Sørensen
(mebalck@gmail.com)

Knud-Erik Rasmussen
(ker129@anarki.dk)

Laura Håkansson (LAHA@km.dk)

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)

Trine Frydkjær Paulsen Anne Hopkins (Lolland Vestre
Provstiudvalg)
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