
Referat
Lolland-Falsters Stift – Møder

Stiftsrådsmøde den 5. december 2019 - d. 05-12-2019 kl. 10:00 til 13:30

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

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

 

Ebbe Balck Sørensen oplyste at medlemmet til
Kapitalforvaltningen var valgt for en 4-årig periode.
 
May-Brit Horst ønskede at sige et par ord om
Folkekirkens Nødhjælp. Punktet blev lagt under
eventuelt.
 
Dagsorden blev godkendt.

2 - Økonomi: Bevilgede lån 1. januar - 20. november
2019

 

Sager:
Stiftsrådsmøde d. 5. december 2019 (2019 - 36280)

Bilag:
Oversigt over bevilgede lån pr 20 11 2019

Forskellen på størrelsen af udgifterne til
vedligeholdelse af tjenesteboliger contra udgiften
for vedligeholdelse af private boliger blev drøftet.
Samtidigt blev spørgsmålet om hvor tit
tjenesteboligerne bør renoveres også vendt.
 
Punktet blev taget til efterretning.

3 - Økonomi: Status for det bindende stiftsbidrag pr.
20. november 2019

 

Sager:
Stiftsrådsmøde d. 5. december 2019 (2019 - 36280)

Bilag:
Budgetopfølgning Stiftsråd pr 20 11 2019

Formanden introducerede punktet. Det så ud til
at regnskabet for 2019 ville slutte i plus.
 
Marianne Gaarden spurgte om hvorvidt restbeløbet
for punktet "Kommunikation" for 2019 kunne
overføres til 2020. Det blev besluttet at afvente
årsregnskabet, før der disponeres; dette stemmer
med almindelig anerkendt praksis. Stillingtagen til
ønsket om at overføre midler til næste budgetår må
således ske i senere møde.
 
Susanne Høegh Nielsen anbefalede at
Stiftsrådets budget for 2020 lægges på stiftets
hjemmeside.



 
Punktet blev taget til efterretning.

4 - Økonomi: Afslag til Nr. Alslev-Nr. Kirkeby sognes
menighedsråd på overførsel af nettoprovenu

 

Sager:
Nørre Alslev-Nørre Kirkeby - overførsel af
salgsprovenue vedr. jord tilhørende Nørre Kirkeby
kirke (2019 - 29908)

Bilag:
Vedr. ansøgning om overførsel af nettoprovenu

Punktet blev taget til efterretning.

5 - Konklusioner fra Stiftsrådets strategidag d. 8.
november 2019

 

Formanden takkede stiftsrådsmedlemmerne for den
aktive deltagelse i strategidagen.
Kommunikationsmedarbejder, Inge Haandsbæk,
havde skrevet et godt referat. Susanne
Møller refererede konklusioner og fokuspunkter fra
dagen.
 
May-Brit Horst spurgte til hvordan man skulle
få ideerne fra temadagen videre ud i
verden. Biskoppen fortalte disse ville blive inkluderet
i den hvidbog som der arbejdedes på.
 
Marianne Gaarden forslog at en opsummering af
temadag kunne lægges på stiftets hjemmeside.
 
Susanne Møller spurgte om strategidagen skulle
gentages. Der var enighed om at det var en god ide.
 
Formanden ville lave et udkast til stiftsrådets strategi
på baggrund af konklusionerne fra strategidagen,
som skulle sendes i høring hos stiftsrådets
medlemmer, inden den blev publiceret på stiftets
hjemmeside. Herfra kan menighedsrådene hente
inspiration.

6 - Ansøgning om økonomisk støtte til temadag om
arbejdsmiljøet for alle stiftets præster 2019

 

Sager:
Stiftsrådsmøde d. 5. december 2019 (2019 - 36280)

Bilag:
Aktdokument

Marianne Gaarden fortalte om baggrunden for
ansøgningen.
 
Der blev bevilget kr. 25.000,- til dækning af et
eventuelt underskud. 



7 - Ansøgning om økonomisk støtte til Alsang 2020
fra Folkekirkens Ungdomskor

 

Sager:
Invitation til Stiftsrådene i Danmark om samarbejde -
Alsang i Domkirkerne, Maribo (2019 - 33695)
Invitation til Stiftsrådene i Danmark om samarbejde -
Alsang i Domkirkerne, Maribo (2019 - 33695)
Invitation til Stiftsrådene i Danmark om samarbejde -
Alsang i Domkirkerne, Maribo (2019 - 33695)
Invitation til Stiftsrådene i Danmark om samarbejde -
Alsang i Domkirkerne, Maribo (2019 - 33695)

Bilag:
Aktdokument, Invitation Lolland-Falster
Stiftsråd.21.10.2019, Budget Alsang i Domkirkerne
21.10.2019, Aktdokument, Aktdokument,
Aktdokument

Susanne Møller introducerede punktet.
 
Ebbe Balck Sørensen fortalte at punktet endnu
ikke var blevet drøftet i Religionspædagogisk Udvalg.
 
Michael Fagerlund bemærkede at
ansøgerne tilsyneladende ikke regnede med at få
indtægter fra fondsmidler. Han pointerede også at
budgettet var problematisk.
 
Per Møller syntes at Selve ideen med projektet var
god og at det kunne være problematisk ikke at støtte
det. Kunne man evt. støtte med et forbehold?
 
Michael Fagerlund foreslog at vi ikke skulle støtte
projektet og at de i stedet skulle søge ´til næste år
med et revideret budget.
 
Rebekka Kristensen fortalte at Skoletjenesten var i
gang med at arrangere en Alsang begivenhed og at
et lokalt kor (Jesper Vigant, Reventlow Parken) også
var i gang med et tilsvarende projekt i 2020.
 
Marianne Gaarden spurgte om man kunne slå
projekterne sammen. May-Brit Horst ville tage fat i
Reventlows Venner og høre om deres indstilling
m.m. til dette.
 
Formanden ville melde afslag med en anbefaling om
at ansøger skulle sende en ansøgning på et senere
tidspunkt med et mere gennemarbejdet budget. De
skulle også oplyses om at vi har egne tilsvarende
projekter. Susanne Møller ville afvente svar fra May-
Brit Horst (Reventlows Venner) inden hun svarede
ansøgeren.

8 - Ansøgning om økonomisk støtte til pilotprojekt
"Pastoral identitet og tro" 2020

 

Sager:
Støtte til pilotprojektet: Kursus med retræte:
Pastoral identitet og tro (2019 - 31872)

Bilag:
Aktdokument, INDBYDELSE TIL KURSUS MED
RETRÆTE I NORGE, Pastoral identitet og Tro -
PROJEKTBESKRIVELSE

Susanne Møller introducerede punktet.
 
Rebekka Kristensen var glad for at der blev sat "krop
på sjæl" i dette projekt.
 
Marianne Gaarden foreslog at præsterne i Lolland-
Falsters Stift skulle ansøge om midler/tilladelse til
deltagelse i dette kursus/retræte på lige fod med når
præsterne søger om at komme på øvrige kurser og
retræte.
 
Det blev vedtaget at der skulle meldes afslag med
ovennævnte begrundelse.



9 - Ansøgning om økonomisk støtte til den kirkelige
filmpris Gabriel

 

Sager:
Ansøgning til Den kirkelige filmpris Gabriel (2019 -
31793)

Bilag:
Aktdokument, Ansøgning - Støt Gabriel 2020

Det blev besluttet at der skulle meldes afslag med en
kommentar om at det var et godt initiativ.

10 - Åbent brev vedr. det fortsatte kirkelige
fællesskab mellem Grønland og Danmark

 

Sager:
Stiftsrådene om det fortsatte kirkelige fællesskab
mellem Grønland og Danmark. (2019 - 33465)

Bilag:
Aktdokument, Åbent brev til, Det kirkelige
fællesskab mellem Grønland og Danmark

Susanne Møller introducerede punktet. Hun
opfordrede til at punktet skulle tages op i Det
Mellemkirkelige Udvalg.
 
Marianne Gaarden spurgte om vi evt. skulle
arbejde for at få et venskabsstift. Niels Reinhold
Nielsen mente at stifter i Sverige og Tyskland var
oplagte emner.
 
Formanden ville svare provst Erik Balslev-Clausen at
punktet sendes videre til Det Mellemkirkelige
Udvalg.

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

 

Ebbe Balck Sørensen fortalte om årets afkast, renter
m.m. samt at Lolland-Falsters Stifts formue matcher
befolkningsprocenten. Erhvervsobligationer har givet
et lille merafkast i forhold til almindelige
obligationer. Han fortalte at det pt blev drøftet
hvorvidt man også skulle have en aktieportefølje.
 
Michael Fagerlund understregede
at kapitalforvaltningen fortsat var en
underskudsforretning set i forhold til lønstigninger
m.m. Han mente at man burde kopiere feriefondens
plan. Ebbe Balck Sørensen og Michael Fagerlund
ville afholde et møde omkring dette emne.
 
Knud Erik Rasmussen fortalte at nervøsiteten mht
investering i aktier lå i at det skulle kunne
sikres at disse er etisk i orden.
 
Marianne Gaarden introducerede
Bibliarium. Projektet havde fået 15 millioner
kroner af Mærsk og manglede 10 millioner
kroner. Spørgsmålet om hvor vidt Københavns Stift
kunne låne 1,5 millioner kroner af hver af de andre
stifter var blevet rejst. Trine F. Paulsen havde
drøftet emnet med Kirkeministeriet. Loven ville
blive lavet om således at denne mulighed gøres



lovlig.
 
Biskopperne havde ved første møde med den nye
kirkeminister fået udstukket 3 pejlemærker: "grøn
kirke", "land og by", og "børn". Dette ville betyde at
der kommer et øget fokus på kirkerne med hensyn til
klimavenlighed og investering i grøn energi.
 
Susanne Høegh Nielsen spurgte om hvordan det
tidligere drøftet forslag med et loft på puljen blev
taget imod. Ebbe Balck Sørensen fortalte at dette
ikke var blevet drøftet til sidste møde. Det blev
besluttet at Susanne Høegh Nielsen skriver et brev
med forslaget til kapitalforvaltningen.
 
Susanne Høegh Nielsen ønskede fortsat at modtage
en oversigt som den Pouli lavede. Jakob ville vende
dette med Carsten Nielsen.
 
Michael Fagerlund ønskede til referat, at Lolland
Falster stifts andel af den samlede kapital er 65.750.
000,-, hvilket svarer til 1,9%.
Dette stemmer meget godt overens med, at stiftets
befolkning udgør ca. 2% af den samlede befolkning.

12 - Orientering ved udvalgene: Diakoniudvalget
v/Susanne Høegh Nielsen

 

Susanne Høegh Nielsen fortalte om aktiviteterne i
udvalget samt kommende og muligt kommende
aktiviteter.

13 - Orientering ved udvalgene:
Budgetfølgegruppen v/Knud-Erik Rasmussen

 

Knud Erik Rasmussen oplyste om arbejdet i udvalget.
 
Susanne Møller spurgte om en regnefejl på 30
millioner kroner ville blive fordelt over de næste 3 år.
Knud Erik Rasmussen oplyste at der ikke var taget
stilling til dette endnu. Marianne Gaarden nævnte at
det var beklageligt at Budgetfølgegruppen ikke blev
orienteret om regnefejlen da Ministeriet opdagede
denne.
 
Biskoppen fortalte at Ministeriet havde udsendt en
pressemeddelelse hvor de skrev at der ville blive
tilført stifterne midler i 2020. Dette gjaldte ikke for
Lolland-Falsters Stift, der stod over for en
bevillingsreduktion.
 
Susanne Møller nævnte at resultatet af Budgettet for
folkekirkens fællesfond 2020 kan findes på
Ministeriets hjemmeside.
 
Knud Erik Rasmussen ville sørge for at resultatet fra
Budgetfølgegruppens sidste møde sendes som bilag



med dette referat.

14 - Orientering ved udvalgene: Mellemkirkeligt
Stiftsudvalg

 

Rebekka fortalte om den fælles gudstjeneste i
Domkirken med temaet "forfulgte
kristne". Marianne Gaarden uddybede. Michael
Fagerlund anbefalede at sådanne
arrangementer skulle meldes ud over et halvt år før
de skulle foregå af hensyn til de enkelte kirkers
planlægning. Per Møller talte for at denne type
gudstjenester ikke skulle afholdes hvert år men
at man i stedet skulle afholde dem når der var en
anledning.

15 - Orientering ved udvalgene:
Religionspædagogisk Udvalg

 

Ebbe Balck Sørensen henviste til Kasper Høyers
udmærkede referat.

16 - Orientering ved formanden

 

Susanne Møller refererede fra deltagelse i Folkekirkens
Arbejdsmiljøseminar med fokus på kulturen på de
kirkelige arbejdspladser med den to-strengede
ledelsesmodel. Et af løsningsforslagene var at arbejde
hen imod en mere relationel ledelse.

17 - Orientering ved biskoppen

 

Biskoppen startede med at bemærke at det var en
fornøjelse at vores distriktsforening fungerer så godt.
 
Lolland-Falsters Stift har en bevillingsreduktion i
2020 og må afskedige en medarbejder også selv om
vi ikke genbesatte en stilling efter en kollega som
stoppede i 2019. Dette indebærer nogle
funktionsændringer, således at Marlene Laursen fremover vil
være sekretær for stiftsrådet, i stedet for Jakob.

Jakob Edvardsen vil stadig varetage økonomien i
stiftsrådet.
 
Stillingen som kontorchef var nu blevet slået op efter
8 måneder. Stiftsadministrationen håber på at have
ny kontorchef pr. 1. marts 2020. Biskoppen fortalte
om en projektansættelse som stiftsadministrationen
havde fået bevilget og som løber til ultimo marts.
 
Pilgrimshuset: Maribo Domsogn havde takket nej til
at overtage Pilgrimshuset. Errindlev-Olstrup-Tågerup
menighedsråd havde sagt ja til at Pilgrimshuset
forankres hos dem. Der er op til et halvt års
behandlingstid i Civilstyrelsen. Indtil overtagelsen er
der lavet en lejeaftale med menighedsrådet.
 
Der var netop kommet en mail fra Peter Fischer
Møller indeholdende en ansøgning fra øst Danmarks
(inkl. Fyen) korshærspræster om midler til en



supervisor. Ansøgningen lød i vores tilfælde på kr.
2.000,-. Susanne Møller foreslog at beløbet i første
omgang kunne trækkes fra korshærspræsternes
budget.
 
Differentieret vedligeholdelse er et stort issue
i Lolland-Falsters Stift og for så vidt også i andre
stifter. En arbejdsgruppe bestående af fire biskopper, har taget
inititativ til at der afholdes et møde den 9. december på
Nationalmuseet med flere aktører fra det kirkelige landskab,
hvor man vil drøfte muligheden for at udarbejde kriterier for en
differentieret vedligeholdelsesplan for folkekirkens bygninger.

18 - Datoer for næste års Stiftsrådsmøder.
Datoerne, torsdagene d. 27. februar, d. 7. maj, d.
17. september samt d. 10 december foreslås.

 

Følgende datoer blev vedtaget:
 
Torsdagene d. 20. februar, 7. maj, 17. september
og 19. november, alle dagene kl. 10:00 til ca. kl.
13:00.
 
Det aftaltes også at afholde en strategidag d. 10.
december inkl. julefrokost.

19 - Valg af formand, næstformand og deltager i
Budgetsamråd for 2020

 

Formand: Susanne Møller genopstillede og
blev genvalgt.
 
Næstformand: Steen Henriksen genopstillede og
blev genvalgt.
 
Budgetsamrådet: Knud Erik Rasmussen genopstillede
og blev genvalgt.

20 - Eventuelt

 

May-Brit Horst fortalte at Folkekirkens
Nødhjælp fejrer 100 års jubilæum i 2020 med  div.
arrangementer.
 
Susanne Høegh Nielsen nævnte at der fornyligt
havde været to rigtigt gode møder på samme dato
således at de havde overlappet hinanden. Det bør
fremover afstemmes med stiftets kalender når der
planlægges arrangementer for at undgå
overlapninger.

2019 - 32762 - Lolland-Falsters Stift – Møder 05-12-2019, 10:00



Marianne Gaarden (Lolland-Falsters Stift) Michael Fagerlund (Falster Provsti)

Per Møller (PMOE@KM.DK) Rebekka Maria Brandt Kristensen

Knud-Erik Rasmussen
(ker129@anarki.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
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