
Referat
Lolland-Falsters Stift – Møder

Stiftsrådsmøde 17. februar 2022 - d. 17-02-2022 kl. 10:00 til 13:00
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Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsordenen

Til beslutning:
Dagsordenen skal godkendes. 

Dagsordenen blev godkendt.

2 - Stiftsrådets forretningsorden

Til beslutning:
På stiftsrådets første møde den 18. november
2021 aftaltes det at behandle stiftsrådets
forretningsorden på næstkommende møde.
 
Vedlagt er den gældende forretningsorden for
stiftsrådet, vedtaget den 19. november 2020. Der er
ikke krav om, at der skal vedtages en ny
forretningsorden når et nyt stiftsråd tiltræder, men
stiftsrådet kan vælge at ændre den eksisterende
forretningsorden, tidligst på første ordinære
stiftsrådsmøde i perioden. Vejledning til fastsættelse
af forretningsorden ses her: Vejledning om
fastsættelse af stiftsrådenes forretningsorden
mv.\n(Til stiftsråd og stiftsadministrationer)
(retsinformation.dk).
 
Stiftsrådet skal beslutte, om der skal ske ændringer i
den eksisterende forretningsorden.

Sager:
Stiftsrådsmøde den 19. november 2020 (2020 -
25543)

Bilag:
Forretningsorden for Stiftsrådet for Lolland-Falsters
Stift_Godkendt 19.11.20

På forslag af Palle Jacobsen blev forretningsordenens
§ 3, stk. 3 suppleret med tilføjelsen ”hvis det er
nødvendigt eller ønskeligt for sagens karakter.”
 
§ 3, stk. 3 lyder herefter således: Møderne er
offentlige, men stiftsrådet kan dog bestemme, at en
sag skal behandles for lukkede døre, hvis det er
nødvendigt eller ønskeligt for sagens karakter.
 
På forslag af Susanne Nielsen tilrettes § 5, stk. 6, så
det svarer til praksis. Det er ikke kun beslutninger,
der refereres og det fulde referat godkendes i praksis
heller ikke ved mødets afslutning.
Forretningsordenen justeres dermed med tilrettet
stk. 6 og 7 (konsekvensrettelse):
 
 Stk. 6. Stiftsrådets møder føres til referat. Referatet
sendes pr. e-mail til mødedeltagernes godkendelse
senest 5 arbejdsdage efter mødet. Mødedeltagerne
meddeler eventuelle bemærkninger til referatet
senest 5 arbejdsdage efter modtagelsen. Ethvert
medlem, der har deltaget på mødet, kan forlange sit
særstandpunkt tilført referatet, og ved sager der skal
fremsendes til en anden myndighed kræve, at denne
samtidig gøres bekendt med indholdet af referatet.
 Stk. 7. Stiftsadministrationen sørger for, at referatet
bliver lagt på stiftets hjemmeside ved udløbet af
fristen i stk. 6. Hvis referatet er justeret med
mødedeltageres eventuelle bemærkninger, sendes

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2013/9320
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2013/9320


referatet igen til alle stiftsrådsmedlemmer ved dets
offentliggørelse.
 
Forretningsordenen blev godkendt med de
foreslåede rettelser.

3 - Stiftsrådets strategi 2022

Til beslutning:
På visionsmøde den 26. januar 2022 drøftede
stiftsrådet strategi og fokusområder for stiftsrådets
arbejde. På mødet præsenteres forslag til strategi
2022, på baggrund af drøftelserne i januar.
 
Stiftsrådet skal beslutte, om de kan godkende det
fremlagte strategipapir, herunder evt. oprettelse af
nye stiftsudvalg.
 

Kommunikationskonsulent Anne-Sofie Holm deltog
under punktet.
 
Susanne Møller præsenterede kort udkastet til nyt
strategipapir. Der blev foreslået nogle sproglige
tilrettelser og dertil tilføjelse af afsnit om det
religionspædagogiske arbejde, præsters
efteruddannelse og det mellemkirkelige arbejde. En
revideret strategi lægges op til beslutning på
stiftsrådets møde i maj.
 
Anne-Sofie Holm præsenterede
kommunikationsarbejdet, og hvilke opgaver der
fylder i dagligdagen. Særligt er der meget arbejde
med vedligeholdelse af hjemmesiden, samt med
sociale medier, primært Facebook. Anne-Sofie
hjælper også kolleger og menighedsråd med konkret
sparring ved tekster o.l. Aktuelt arbejder Anne-Sofie
med kommunikation af projektet Differentieret
vedligeholdelse af kirkebygninger, bl.a. med en
paneldebat til Himmelske Dage. For tiden er hun
også delvist frikøbt til opgaver inden for grøn
omstilling.
 
Nedsættelse af stiftsudvalg, til beslutning i maj:
Et stiftsudvalg for kommunikation kan være
sparringspartner og være med til at sætte retning for
kommunikationsarbejdet. Anne-Sofie, Marianne
Gaarden og Susanne Møller arbejder videre med et
kommissorium til beslutning i maj.
 
Kirken i sommerlandet: Anders Martin er tovholder
for kommissorium. Udvalget for Kirken på landet er
hermed nedlagt.
 
Gudstjeneste- og liturgiudvalg: Palle Jacobsen er
tovholder for et kommissorium og koordinerer med
Anne Reiter om kontakter.
 
De to eksisterende udvalg, Det mellemkirkelige
stiftsudvalg og Religionspædagogisk udvalg,
laver/justerer deres kommissorier.

4 - Økonomi: Bevilgede lån siden sidste
stiftsrådsmøde

Til orientering:

Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning.



Vedlagt er oversigt over bevilgede lån i 2021.
 
Der er ikke kommet nye låneansøgninger i 2022.

Sager:
Bindende stiftsbidrag og stiftsmidler 2021 -
materiale til stiftsrådsmøder (2021 - 4928)

Bilag:
Oversigt over bevilgede lån i 2021

5 - Økonomi: Revision af lånepolitik

Til beslutning:
På stiftsrådets møde i november 2021 blev der
foreslået en revision af lånepolitikken, med to
ændringer:
 
1. At udskydelse af første afdrag ikke skal udløse en
særbehandling.
2. At stiftet bedes udmelde, hvilke oplysninger der
skal oplyses til brug for sagsbehandlingen,
eksempelvis om restgæld.
 
Vedlagt er forslag til revideret lånepolitik. Med rødt
er lavet to tilføjelser, der imødekommer pkt. 1 og
med gult er markeret eksisterende tekst, der i
forvejen imødekommer pkt. 2.
 
Stiftsrådet skal på mødet tage stilling til den
reviderede lånepolitik.

Sager:
Stiftsrådsmøde 17. februar 2022 (2022 - 2912)

Bilag:
Revision af stiftsrådets lånepolitik 2022

Stiftsrådet godkendte lånepolitikken med de
foreslåede justeringer.

6 - Økonomi: Status for det bindende stiftsbidrag pr.
31. december 2021 samt budgetopfølgning pr. 31.
januar 2022

Til orientering:
Der orienteres om resultatet af det bindende
stiftsbidrag for 2021 samt om status for 2022.
Begge opfølgninger er vedlagt som bilag. Dertil er
vedlagt oversigt over fordelingen pr. provsti i 2022.
 
Vedlagt er også regnskabet for sygehuspræsten for
2021 samt for fængselspræsten i Storstrøms
Fængsel. Sidstnævnte er dog kommet ind

Det akkumulerede overskud i 2021 beløber sig til
knap 680.000 kr.
 
Fremover skal funktionspræsterne sende en
opgørelse over årets forbrug, inkl. bilag, senest i
december, hvorefter budgettet for det nye år
udbetales forlods i januar.
 
Budgettet for 2022 justeres med følgende:

·       Dåbskonference udgår (10.000 kr.).
·       Diakoniudvalg udgår (10.000 kr.).
·       Kirken på landet udgår (12.500 kr.). Udvalget

forventes erstattet af Kirken i sommerlandet,



efter regnskabet for det bindende stiftsbidrag 2021
er lukket, hvorfor der ikke er registreret nogen
bevægelser på budgetposten for fængselspræsten i
2021. Udgiften i 2021 kan derfor først belaste
regnskabet for 2022.
 

Sager:
Stiftsrådsmøde 17. februar 2022 (2022 - 2912)
Stiftsrådsmøde 17. februar 2022 (2022 - 2912)
Bindende stiftsbidrag og stiftsmidler 2022 - til
stiftsrådsmøder (2022 - 5680)

Bilag:
Regnskab for sygehuspræsten til Stiftsrådet 2021,
Storstrøm regnskab stiftsråd 2021, Bindende
Stiftsbidrag pr provsti 2022, Budgetopfølgning
Stiftsråd 2021, Budgetopfølgning Stiftsråd 2022

jf. dagsordenens pkt. 3. Budget til Kirken i
sommerlandet besluttes på senere møde,
ligesom budgetter til andre nye stiftsudvalg.

·       Præstekurser øges med 50.000 kr. til 100.000
kr. pga. flere udgifter til obligatorisk
supervision samt supervision af sorggrupper.

7 - Økonomi: Størrelsen på det bindende
stiftsbidrag samt budget for 2023

Til beslutning:
Stiftsrådet skal fastsætte størrelsen på det bindende
stiftsbidrag samt budgettet for 2023. Et forslag til
budget 2023 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 2023 på i alt 21.000 kr., fordelt på
14.000 kr. fra Lolland-Falsters Stiftsråd og 7.000 kr.
fra Stege-Vordingborg Provstiudvalg. Dermed øges
Lolland-Falsters Stiftsråds bevilling til SYLF fra
135.000 kr. til 149.000 kr. i 2023 og fremover.
 
De ekstra midler forventes placeret på dels
fællesprojekter og dels landsnetværksprojektet.

Sager:
Skoletjenesten SYLF - budgetforslag 2023 (2021 -
33696)
Bindende stiftsbidrag og stiftsmidler 2022 - til
stiftsrådsmøder (2022 - 5680)

Bilag:
Aktdokument, Delreferat fra møde PU-møde 3.
december 2021, Referat af SYLF-møde den 16.
november 2021, SYLF budgetforslag 2023 - forhøjet
driftsramme, Budget Stiftsbidrag 2023 - inkl tidl år,
Budget Stiftsbidrag 2023

Stiftsrådet besluttede at fastholde stiftsbidraget
uændret på 1.050.000 kr. og godkendte samtidig den
anmodede budgetforøgelse fra SYLF.
 
Budgettet for 2023 justeres i takt med, at der
nedsættes nye stiftsudvalg.
 
Provstier og sogne opfordres til at søge støtte til
udviklingsprojekter og aktiviteter af de uforbrugte
midler.



8 - Økonomi: Årsrapport 2021 for stiftsmidlerne
samt fastsættelse af ind- og udlånsrente for 2022

Til beslutning:
Stiftsrådet skal godkende årsrapport 2021 for
stiftsmidlerne (OBS: Årsrapporten udestår ved
dagsordenens udsendelse).
 
Dertil skal stiftsrådet fastsætte ind- og udlånsrente
for 2023.
 
Vedlagt er oversigt over stiftsmidlerne 2016-2021
samt materiale til brug for rentefastsættelsen.
Udkast til årsrapporten eftersendes inden
stiftsrådsmødet.

Sager:
Bindende stiftsbidrag og stiftsmidler 2021 -
materiale til stiftsrådsmøder (2021 - 4928)
Stiftsrådet - fastsættelse af ind- og udlånsrente 2023
(2022 - 3618)
Stiftsrådet - fastsættelse af ind- og udlånsrente 2023
(2022 - 3618)

Bilag:
Oversigt stiftsmidler 2021, Forventninger til
renteafkast 2023, Aktdokument, Renteprognose
2023 - Lolland-Falster Stift

Årsrapporten godkendes i den foreliggende form.
 
Stiftsrådet vedtog en indlånsrente på 1 % og en
udlånsrente på 1 % i 2023, som det tidligere har
været. Begrundelsen er ikke at ophobe kapital, men
at frigive flere midler til det lokale niveau. Et kurstab
forventes ikke at blive så stort, at det ikke vil kunne
indfries.

9 - Økonomi: Kapitalforvaltning

Til beslutning:
Vedlagt er referat fra seneste møde i Stifternes
Kapitalforvaltning samt de to seneste rapporteringer
af den fælles kapitalforvaltning. Ebbe Balck Sørensen
vil på mødet opsummere de seneste resultater.
 
På stiftsrådets møde den 18. november 2021 blev
der fremsat ønske om at gense Stifternes
Kapitalforvaltnings etiske spilleregler (retningslinjer
for erhvervsobligationer fra 2018 er vedlagt samt
dokument om ansvarlige investeringer 2019), med
henblik på en henvendelse til Kirkeministeriet om at
få mere lempelige regler for investering, som det ses
i fællesfonden. De etiske retningslinjer for
fællesfonden er dog ikke fastlagt endnu, og kan
således på nuværende tidspunkt ikke bestemmes at
være mere lempelige end for stiftsmidlerne.
 
Derimod har fællesfonden mulighed for mere
lempelige regler for investering, idet Kirkeministeriet
kan beslutte, at fællesfonden kan investere i både

Ebbe Balck Sørensen orienterede om status for
kapitalforvaltningen, der for 2021 gav et samlet
negativt afkast på 1,82 %. 2022 starter heller ikke
godt, med et negativt afkast for januar på 0,86 %.
Forventet resultat i 2022 er 0,8-1 % ved uændret
rente. Hvis renten stiger, vil afkastet mindskes.
 
Ebbe skal til møde i næste uge, hvor
kapitalforvalteraftalen med de to nye
kapitalforvaltere skal gennemgås, bl.a. ift. etiske
regler.
 
Angående henvendelse til Kirkeministeriet om
mulighed for aktieinvestering, så følges
administrationens anbefaling om at afvente
lovgrundlag og investeringspolitik for fællesfonden,
inden der træffes beslutning herom. Det samme
gælder de etiske retningslinjer.



obligationer, erhvervsobligationer, aktier mv.
Kirkeministeriet forventes at præsentere et udkast til
investeringspolitik for fællesfondens område ultimo
marts 2022.
 
På stiftsrådets møde den 18. november 2021
bad rådet stiftsadministrationen udarbejde et forslag
til henvendelse til Kirkeministeriet om muligheden
for aktieinvestering, til stiftsrådets beslutning
herom. Vedlagt er notat der redegør for
administrationens forslag om at afvente lovgrundlag
og investeringspolitik for fællesfonden,
inden stiftsrådet træffer beslutning om, hvordan
man vil forholde sig til forvaltningen af stiftsmidler
fremadrettet og håndtere en eventuel henvendelse
til Kirkeministeriet.

Sager:
Stiftsrådsmøde 17. februar 2022 (2022 - 2912)
Stifternes Kapitalforvaltning - Rapporteringer og
møder i 2020-2021-2022 (2020 - 4867)
Stifternes Kapitalforvaltning - Rapporteringer og
møder i 2020-2021-2022 (2020 - 4867)
Stifternes Kapitalforvaltning - Rapporteringer og
møder i 2020-2021-2022 (2020 - 4867)
Stifternes Kapitalforvaltning - Rapporteringer og
møder i 2020-2021-2022 (2020 - 4867)
Stiftsrådsmøde 17. februar 2022 (2022 - 2912)

Bilag:
Retningslinjer om køb af erhvervsobligationer og
brug af finansielle instrumenter-1, Delvise revideret
referat fra møde den 21. januar 2022, Lolland-
Falsters Stift_5067 416342_31.12.2021, Lolland-
Falsters Stift_5067 416342_31.01.2022, Ansvarlige
investeringer 2019 - 03-02-2020, Stiftsmidler -
investeringsregler - notat pr. 10.02.22

10 - Ansøgning om støtte fra Lolland-Falsters Stifts
Sociale Arbejde

Til beslutning:
Lolland-Falsters Stifts Sociale Arbejde søger om i alt
30.000 kr. til syv forskellige indsatser, fordelt som
følger:
 

1)      Bæredygtig konfirmation: 3.000 kr.
2)      Oplevelsesklub: 3.000 kr.
3)      Sorggruppe for forældre der har fået

tvangsfjernet deres børn: 3.000 kr.
4)      Erindringsoplevelser for demente og deres

pårørende: 3.000 kr.

Stiftsrådet bevilgede de ansøgte 30.000 kr. til
forskellige indsatser. Marianne Gaarden foreslog, at
foreningen kommer fast på budgettet fra 2023 med
50.000 kr. årligt. Det tilsluttede stiftsrådet sig,
forudsat at det hænger sammen med den samlede
ramme.



5)      Kommunikation fx trykning af postkort: 3.000
kr.

6)      Repræsentation 3.000 kr.
7)      To kursusdage 12.000 kr.

Indsatserne er uddybet i vedlagte ansøgning.

Sager:
Lolland-Falsters Stifts Sociale Arbejde (2021 - 23975)

Bilag:
Ansøgning støtte stiftsråd januar 2022

11 - Ansøgning fra Jørgen Kjærgaard om støtte til
Grundbog i Folkekirkens Liturgi

Til beslutning:
På stiftsrådets møde den 1. september 2021 gav
stiftsrådet afslag på ansøgning fra Jørgen Kjærgaard
og Peter Weincke om støtte til udgivelse af grundbog
i liturgi. Siden er værket nu under udgivelse. Jørgen
Kjærgaard anmoder nu om støtte i form af indkøb af
fx 3-5 eksemplarer af bogen.
 
Vedlagt er henvendelsen om støtte samt liste over
bidragsydere pr. december 2021.
 

Sager:
Stiftsrådet - Ansøgning fra Jørgen Kjærgaard & Peter
Weincke: LITURGI – Grundbog i Folkekirkens
Gudstjenester og Kirkehandlinger, bd. I-III (2021 -
16412)

Bilag:
Aktdokument, Liste over udgivelsesstøtte dec 2021

Stiftsrådet gav afslag på ansøgningen.

12 - Brev fra Tænketanken for Forfulgte Kristne om
mulig støtte

Til beslutning:
På vegne af Tænketanken for Forfulgte Kristne har
biskop emeritus Karsten Nissen fremsendt brev med
bilag til alle stiftsråd om Tænketankens arbejde
og behov for støtte. Blandt bilagene er en oversigt
over bidragsydere i 2020 og 2021.
 
Stiftsrådet skal tage stilling til økonomisk støtte til
Tænketanken for Forfulgte Kristne i 2022.

Sager:
Stiftsrådet - ansøgning fra Tænketanken for

Stiftsrådet besluttede at sende ansøgningen videre
til Det mellemkirkelige stiftsudvalg.



Forfulgte Kristne (2022 - 3290)

Bilag:
Aktdokument, Henvendelse til stiftsrådene jan.
2022, oversigt indbetalinger stifterne[5534],
Medlemmer TFFK 240122

13 - Ansøgning om støtte til jubilæum for den første
ordination af kvindelige præster

Til beslutning:
Biskop Marianne Gaarden har modtaget vedlagte
henvendelse fra lektor Else Marie Wiberg Pedersen
fra Aarhus Universitet om støtte til et bogprojekt i
anledning af 75-året i 2023 for den første officielle
ordination af kvindelige præster i folkekirken i 1948.
 
Stiftsrådet skal tage stilling til støtte til projektet.

Sager:
Stiftsrådet - støtte til bogprojekt jubilæum for den
første officielle ordination af kvindelige præster
(2022 - 4787)

Bilag:
Aktdokument

Susanne Møller foreslog at lave et arrangement på
jubilæumsdagen, fx i samarbejde med Museum
Lolland-Falster. Det bliver den 28. april 2023 i Nørre
Ørslev Kirke, med prædiken ved biskoppen. Birthe
Friis udpeges som tovholder. May-Brit Horst indgår i
arbejdet.
 
Marianne Gaarden giver et beløb til bogprojektet fra
biskoppens rådighedsbeløb.

14 - Ansøgning om sponsorering af migrantledere

Til beslutning:
Arbejdsgruppen for InspirationsDage for
migrantpræster og ledere ansøger om sponsorering
af to migrantpræster/ledere fra migrantmenigheder
i Lolland-Falsters Stift, der inviteres til at deltage i
årets InspirationsDage i Middelfart den 11.-13.
august 2022. Opholdet koster 2.800 kr. per person
og 5.000 for et præstepar. Ansøgning og budget er
vedlagt.
 
Stiftsrådet skal tage stilling til sponsorering af
deltagelse i inspirationsdagene.
 

Sager:
Stiftsrådet - ansøgning om sponsorering af
migrantledere (2022 - 2650)

Bilag:
Aktdokument, Budget-Migrantpræstedage

Stiftsrådet vil se positivt på en ansøgning fra
to personer om deltagelse. Henvendelsen sendes
videre til Lindeskovkirken.
 



15 - Afslutning på KAS-GIAS-udbuddet

Til orientering:
Med vedlagte brev meddeler programledelsen for
KAS-GIAS-udbuddet hermed stiftsrådene, at KAS-
GIAS-udbuddet formelt er afsluttet.
 

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

Bilag:
Til stiftsrådene om afslutning på KAS-GIAS udbuddet

Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning.

16 - Evaluering af fælles julekalender i 2021

Til orientering:
Stiftsrådet støttede i 2021 en fælles
landsdækkende julekalender på initiativ af Viborg
Stiftsråd. Alle stiftsråd støttede med 11.000 kr.
 
Vedlagt er en evaluering af julekalenderen, om hvor
mange der har set afsnittene.
 

Sager:
Stiftsråd - ansøgning fra Viborg Stiftsråd om støtte til
en fælles landsdækkende julekalender 2021 (2021 -
13469)

Bilag:
Glæden findes mange steder RAPPORT

Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning. Der blev
udtrykt ros til julekalenderen. Kirkekunst er et
snævert område, og det blev foreslået, at temaet en
anden gang i stedet kunne rette sig mere mod unge.

17 - Provstirevision 2022-2025

Til orientering:
Trine F. Paulsen orienterer kort om indgået aftale
om provstirevision for regnskabsårene 2022-2025,
efter fælles udbud.

Trine F. Paulsen orienterede om, at PWC har vundet
provstiudbuddet for Lolland-Falsters Stift for den nye
periode. Provsterne har fået tilsendt
kontraktmaterialet.

18 - Stiftets resultataftale 2022

Til orientering:
Lene M. Krabbesmark orienterer kort om stiftets
resultataftale med Kirkeministeriet for 2022
(vedlagt). 

Sager:
Resultataftaler 2022 (2021 - 12073)

Lene M. Krabbesmark orienterede om de tre fælles
målaftaler mellem alle stifter og Kirkeministeriet:
Ferieafvikling, byggesager og lønforhandling for
præster, samt om de to for Lolland-Falsters Stift:
Værktøjer til differentieret vedligeholdelse af
kirkebygninger samt opfølgning på hvidbogen;
udvikling af folkekirken i Lolland-Falsters Stift (v.
provstivise udviklingstiltag).



Bilag:
Resultataftale 2022 - Lolland-Falsters Stift

19 - Orientering fra Budgetsamrådet

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

Knud-Erik Rasmussen oplyste, at der først er møde i
Budgetsamrådet den 16. marts. Knud-Erik sender
dagsordenen videre, når han modtager den, og
drøfter den med biskoppen inden mødet.

20 - Orientering fra Folkekirkens Nødhjælp

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

May-Brit Horst orienterede om landsindsamling den
13. marts. Planlægningen går i gang nu.

21 - Orientering fra stiftsudvalgene:
Religionspædagogisk udvalg

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

Ebbe Balck Sørensen orienterede om, at Ida Rolle
vender tilbage som religionspædagogisk konsulent
med udgangen af marts, og at Kasper Høyer er
indtrådt i SYLF’s bestyrelse.
 
Fredag den 16. september 2022 afholdes På sporet
af Jesus. Se i øvrigt referatet af sidste møde på
stiftets hjemmeside.

22 - Orientering fra stiftsudvalgene: Det
mellemkirkelige stiftsudvalg

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

Anne Reiter orienterede om, at udvalget på møde
den 12. januar har konstitueret sig med Tom Friis
som formand igen. Der er kommet to nye
bestyrelsesmedlemmer til og udvalget vil invitere
Olga Grygorieva Kohen, når det er relevant.
Migrantudvalget i Folkekirkens Mellemkirkelige råd
har netop fokus på østeuropæere.
 
Se i øvrigt referatet fra sidste møde i udvalget den
12. januar på stiftets hjemmeside.

23 - Orientering fra stiftsudvalgene: Kirken på
landet

Til orientering:
Steen Henriksen informerer om nyt fra Kirken på
landet.
 
(På stiftsrådsmødet den 18. november 2021 blev
udvalget foreslået nedlagt og erstattet af et nyt
samarbejde/udvalg om kirken i sommerlandet.
Dette blev ikke aftalt i sin endelige form ved
drøftelserne på visionsmødet den 26. januar 2022,
hvor der var forslag om at integrere udvalget med et

Udvalget er nedlagt og erstattes af et nyt udvalg,
Kirken i sommerlandet, jf. dagsordenens pkt. 3.



udvalg for kommunikation. Det tænkes at indgå i pkt.
3 om stiftsrådets strategi på nærværende møde,
hvorefter der tages endeligt stilling til udvalgets form
fremadrettet).

24 - Orientering fra formanden

Til orientering:
Nyt fra Susanne Møller, herunder om fælles
stiftsrådsmøde den 5. marts 2022 i Odense samt
henvendelse til menighedsråd om
støtteforeningsprojekt (konfirmationsfilm) v.
Danmarks Kirkelige Mediecenter.

Sager:
Stiftsrådet - ansøgning om støtteforeningsprojekt
2022: Konfirmationsfilm (2022 - 2123)
Stiftsrådet - invitation og program til fællesmødet for
stiftsrådmedlemmer lørdag den 5. marts 2022 i
Odense (2022 - 4333)

Bilag:
Støtteforeningsbrev 2022 sogne, Til alle stiftsråd -
invitation og program til fællesmødet for
stiftsrådmedlemmer lørdag den 5. marts 2022 i
Odense

Susanne Møller orienterede om stiftsrådsmøde den
5. marts 2022 i Odense. Susanne deltager i mødet for
Lolland-Falsters Stiftsråd. Anders Lauritsen overvejer
deltagelse.
 
Stiftsadministrationen har videresendt en
henvendelse til menighedsråd om
støtteforeningsprojekt (konfirmationsfilm) v.
Danmarks Kirkelige Mediecenter.

25 - Orientering fra biskoppen

Til orientering:
Biskop Marianne Gaarden orienterer om relevant
nyt, herunder om Orgelklubben som stiftsrådet på
møde den 18. november 2021 bevilgede støtte.

Marianne Gaarden orienterede om status for
Orgelklubbens arbejde, der er introduktionsmøde
den 11. marts. Målgruppen er organister, der
uddannes til at undervise børn og unge.
Stiftsadministrationen sender information til
menighedsrådene, med opfordring om at sende til
invitationen til deres organister.
 
Lolland-Falsters Stift skal afgive 1,23 præster over de
næste 6 år, efter hård forhandling. Nu startes et
såkaldt periodeprojekt om stifternes størrelse.
 
Marianne har fået bevilget studieorlov i maj-juli 2022
og skal her undersøge urbaniseringens konsekvenser
for landdistrikter/landsogne. Undersøgelsen kan
være med til at skabe debat om at være kirke i
landdistrikter; det er hidtil ikke belyst i andre
undersøgelser (som handler om skoler, butikker o.l.).
 
Marianne er på visitats i Israel den 3.-10. marts.
Anne Reiter fungerer som biskop i hendes fravær.
 
Provstivise udviklingsprojekter v. Kirkefondet:
Kirkefondet har deltaget på provstikonventer med



præsterne. Det er der kommet følgende forslag ud
af, der arbejdes videre med:

·       Lolland Vestre: Indgå i Nakskov 2030
·       Maribo Domprovsti: Femern Belt, være kirke

for arbejdere/Tunnelbyen
·       Lolland Østre: Sangkraftcenter og centrum for

Orgelklubben
·       Falster: Ikke fastlagt pt., der er flere idéer i

spil
 

26 - Eventuelt

 

May-Brit Horst orienterede om, at der er
suppleringsvalg til stiftsrådet i Lolland Vestre Provsti
den 21. marts. Det forventes, at der findes et nyt
medlem til stiftsrådet.
 
Der blev spurgt til en fælles udflugt til Himmelske
Dage lørdag den 28. maj, stiftsadministrationen
planlægger turen.

27 - Godkendelse af referat

Til beslutning:
Stiftsrådet skal godkende referatet af mødet.

Referatet godkendes pr. mail efter mødet. Punktet
udgår på kommende møder.
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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)

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)

Trine Frydkjær Paulsen Lene Møller Krabbesmark (Lolland-
Falsters Stift)
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