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Årsberetning for stiftsrådet i 
Lolland-Falster stift. 

 

Siden sidste års Landemode har stiftsrådets arbejde været præget af nogle markante 

begivenheder/ændringer. Vi har således fået ny biskop, der har været afholdt valg til 

stiftsrådet, vi har afholdt fælles stiftsrådsmøde for hele landet, og året har været præget af 

mange arrangementer i forbindelse med reformationsjubilæet. 

Ny biskop 
Vi har taget afsked med vores biskop gennem 12 år (sept. 2005 til sept. 2017) Steen 

Skovsgård, og siger tak til Steen for det engagement og den iderigdom, som har præget 

Steens periode i Lolland – Falster stift. Vi har i september sidste år taget imod, og budt 

velkommen til vor nye biskop Marianne Gaarden. Vi glæder os til et godt og frugtbart 

samarbejde til gavn og glæde for hele stiftet. 

Nyvalgt stiftsråd 

- herunder konstituering 
I efteråret 2017 blev der afholdt valg til stiftsrådet. Stiftsrådet består af biskoppen og 

domprovsten, som er fødte medlemmer, tre repræsentanter for stiftets præster, en 

repræsentant for stiftets provster, samt to læge medlemmer fra hvert provsti. 

Præsterepræsentanter er: Per Møller, Maribo domsogn. Rebekka Kristensen, Søllested 

pastorat. Birgitte Friis, Sygehuspræst. 

Provsterepræsentant er Michael Fagerlund, Falster provsti. 

Læge medlemmer: 

Falster provsti: Niels Reinholdt Nielsen, Nykøbing sogn, Steen Henriksen, Tingsted sogn. 

Lolland Østre provsti: Knud-Erik Rasmussen, Våbensted-Engestofte sogn, Ebbe Balck 

Sørensen, Herritslev sogn. 

Domprovstiet: Susanne Møller, Vejleby sogn, Susanne Høegh Nielsen, Errindlev m.fl. 

Lolland Vestre provsti: Susan Rasmussen, Gloslunde, May-Brit Buchardt Horst, Sct. 

Nikolai sogn 

Ved konstitueringen i december valgtes Susanne Møller til formand og Steen Henriksen til 

næstformand. 

Knud-Erik Rasmussen og Ebbe Balck Sørensen valgtes til at repræsentere vores stift i 

henholdsvis budgetfølgegruppen og stifternes kapitalforvaltning. Desuden valgtes 

stiftsrådets repræsentanter til stiftsudvalgene. 

Formand Susanne Møller holder lige nu orlov grundet alvorlig sygdom, og derfor er jeg 

fungerende formand. 

Fælles stiftsrådsmøde, oktober 2017 
Den 7. oktober 2017 afholdt vi det fælles stiftsrådsmøde, hvortil stiftsrådsmedlemmer fra 

hele landet var inviterede. Der var for dagen fastlagt et godt og varieret program, som 
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startede i domkirken med kaffe og morgenbrød, herefter en kort andagt og rundvisning i 

kirken. 

Efterfølgende en rundvisning i pilgrimshuset, før man gik til Bangs have, hvor daværende 

formand Bent Normann Olsen bød velkommen, og biskop Marianne Gaarden holdt 

foredrag om folkekirkens styrker. 

Efter frokost fortalte museumsformidler Anne Elmer ”Træk fra en købstads historie” om 

Maribo, og til sidst var en runde fra stifterne, om hvad der aktuelt foregår rundt i landet. 

Kort før kl. 3 takkede Bent Normann Olsen for dagen, og der var mulighed for at slutte 

dagen med en at overvære en koncert i domkirken. 

Reformationsjubilæet 
Biskoppen havde nedsat et udvalg som arbejdede med reformationsfejringen i vort stift. 

Dette arbejde blev finansieret med midler bevilget af stiftsrådet. Arbejdet resulterede bl.a. i 

et meget flot hæfte med titlen ”Spor af reformationen på Lolland-Falster”, som på fineste 

vis beskriver såvel teologiske som historiske konsekvenser af reformationen.  

Pilgrimshuset 
Støttes økonomisk af Stiftsrådet. Det er dog på sigt intensionen at husets drift skal kunne 

hvile i sig selv, og selv om der synes at være et stykke vej endnu er der helt klart sket 

væsentlige forbedringer i husets økonomi.  

I det daglige styres husets aktiviteter af et Husudvalg, som har et meget tillidsfuldt og 

givende samarbejde. Husets krumtap er cafe og gæstebolig, men især det forløbne år har 

vist at også retræter, vandringer, kurser, kristen meditation m.m. kan bidrage økonomisk 

på sigt. Kendskabet til Pilgrimshuset er ved at rodfæste sig rundt omkring og står 

tydeligere og tydeligere som et af Lolland Falster Stifts flagskibe. 

Stiftsudvalgene 
Udvalgene understøttes økonomisk af stiftsrådet, og har alle mindst én repræsentant fra 

stiftsrådet som medlem. Udvalgene rapporterer til stiftsrådet om deres aktiviteter, og 

aflægger regnskab for de bevilgede midler. Er I interesserede i hvordan udvalgene er 

sammensat, findes der på stiftets hjemmeside en komplet oversigt over hvert enkelt 

udvalg. 

Diakoniudvalget 
Støtte og inspirere til diakonalt arbejde. 

Mellem vort diakonale arbejde og det sociale arbejde i kommunerne er der en del 

interessefællesskab, derfor ønsker udvalget at knytte nogle bånd til kommunerne, ved at 

invitere vore kommuner til at lade sig repræsentere i udvalget.  

Jeg har fået oplyst, at udvalget arbejder på at lave en temadag, hvor man vil forsøge at få 

belyst de unges vilkår i dag, deres udfordringer og vores (folkekirken) evne til at tage os af 

det. 

Formand: Korshærspræst Kathrine Asklund Brorsen 
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Religionspædagogisk udvalg 
Det religionspædagogiske udvalg har som sit formål at udruste og inspirere præster og 

kirkelige undervisere i stiftet til at prioritere og udvikle det religionspædagogiske arbejde. 

Samarbejder med Stege-Vordingborg provsti om Skoletjenesten SYLF. To medlemmer af 

udvalget sidder i bestyrelsen for SYLF. 

Formand: Sognepræst Hanne Lundsgård, Toreby 

Udvalget for mellemkirkelige relationer og Religionsmøde 
Lolland-Falster stiftsudvalg for mellemkirkelige relationer og religionsmøde har til formål 

med udgangspunkt i evangeliets forkyndelse at styrke og koordinere det mellemkirkelige 

arbejde og mødet med andre religioner og livstydninger. 

Vi arbejder i udvalget lige nu på at arrangere en foredragsaften, hvor der kommer en gæst 

fra Mission-Afrika og fortæller om SAT-7, som er en TV kanal der sender kristent TV til 

Mellemøsten og det nordlige Afrika.  

Formand: Sognepræst Tom Friis, Nørre Ørslev. 


