
Referat fra lukket landemode 2020 

Tilstede: Biskop Marianne Gaarden, stiftsamtmand Henrik Horster, domprovst Anne Reiter, provst Bjarne A. 

Madsen, provst Johannes Olav Kruse Kristensen, provst Michael Fagerlund, stiftskontorchef Lene Møller 

Krabbesmark og specialkonsulent Trine Frydkjær Paulsen. 

 

Ad 1) Dagsordenen blev godkendt. 

Ad 2) Næste års prædikant ved landemodet 2021 er Bjarne A. Madsen, suppleant er Michael Fagerlund. 

Ad 3) Regnskabet blev godkendt samt valg af nye medlemmer og ny revisor. 

Strandkirken skal have en tilbagemelding om, at regnskabet, nye medlemmer og revisor er godkendt samt 

en tak for det store arbejde. Trine sørger herfor. 

Ad 4) Marianne orienterede om ny bevillingsmodel mellem stifterne. Konkret har det betydet for Lolland-

Falsters Stift, at man er reduceret med 1,5 årsværk og måtte i december 2019 afskedige en medarbejder. 

Samtidig har ministeriet været i forhandling med Moderniseringsstyrelsen omkring stiftskontorchefernes 

ansættelse, hvilket medførte, at stillingen som kontorchef først måtte blive slået op i december 2019.   

Kort tid efter Lenes tiltræden i marts 2020, blev stiftsadministrationen lukket ned grundet Corona.  

Biskoppen mener, at Corona har vist, at Folkekirken har brug for en nødplan/beredskabsplan samt 

understreget udfordringerne ved, at Folkekirken ikke er reguleret ved lov. Den tætte dialog under 

nedlukningen mellem biskop og provster har fungeret fint. 

Der er afgivet 1 præstestilling og der skal afgives ydereligere 0,7 ved årsskiftet. Vi er ved at nå 

smertegrænsen og må ikke blive færre. 

Ad 5) 

Anne Reiter: Det kan mærkes, at det optager menighederne at finde nye medlemmer til menighedsrådene 

– der mange, som ikke vil genopstille og det er en udfordring at finde nye medlemmer. 

Menighedsrådene er glade for strategien med så vidt muligt at beholde embedsboligerne. 

Store renoveringsopgaver på sigt i kirkerne – provstiet har aktuelt 4 kirker, hvor de senere indbyggede 

hvælv presser ydermurene ud. 

Domkirken afventer godkendelse på projektet om nye stolestader. 

Pilgrimshuset – der arbejdes fortsat på Errindlev-Olstrup-Tågerups overtagelse efter Den erhvervsdrivende 

fond, Refugiet. 

Sidste års Birgitta-festival bliver til Birgitta-dage i år, som bliver afholdt sammen med 

Handelstandsforeningen m.fl. den 4.- 5. september 2020. 

Under Corona har man prøve at nå folk på andre platforme, men det er svært at nå de svageste i 

samfundet, som har svært ved at række ud selv. 

Provstiet er med i Kirkeministeriets forsøgsramme 5 og erfaringerne er indtil videre positive. Der søges om 

at fortsætte 1 år endnu. 



Bjarne A. Madsen: Der er 31 kirker – provstiet er fornuftigt kørende økonomisk. Det fungerer fint med 

tilsynsordningen og det fleste skader/mangler bliver opfanget rettidigt. 

Spiret på Skt. Nikolai er holdt under observation de seneste 3 år. 

Ph.d.stud skal være vikar/hjælpepræst i provstiets 8-sogns pastorat. 

Oplever flere ønsker om sammenlægninger i forbindelse med menighedsrådsvalget.  

Det er nødvendigt med fokus på udgifterne til drift af kirkegårdene. 

Johannes Olav Kruse Kristensen: Pastoratssammenlægning af Radsted-Tårs og Majbølle-Vigsnæs. 

Menighedsrådene er meget ivrige og glade for samarbejdet. Ny præst ansat til pastoratet. 

I forhold til at rekruttere medlemmer til menighedsrådsvalget senere på året ser det umiddelbart positivt 

ud. 

Stormskade på spiret i Radsted – er godkendt som en forsikringsskade. Umiddelbart løber projektet op i 6 

mio. kr. 

En hvælving i Bregninge kirke er ved at vælte. Det oprindelige arkitektfirma er sat af opgaven og der er 

fundet et nyt. 

De forandrede arbejdsvilkår, som corona i en periode medførte, er overordnet set blevet håndteret godt. 

Michael Fagerlund:  Falster provsti har 33 kirker, hvor de fleste er middelalderkirker – der er ansat 23 

præster og en lokalfinansieret præst. Også udfordringer med kirkebygninger og renoveringen af disse. 

Enkelte steder vil der blive stor udskiftning ved menighedsrådsvalget, men generelt vurderes det ikke at 

blive et stort problem at rekruttere medlemmer. 

Provstiet skal aflevere ca. 700.000 kr. til Fællesfonden for at finansiere pensionsforpligtelsen samt 2,7 mio. 

kr. for feriepengeforpligtelsen. 

Samarbejde med Lolland Østre om udarbejdelsen af en budgetfordelingsmodel, som skal sikre en mere 

rimelig fordeling af midler. 

Der har været stor aktivitet blandt præsterne på Falster under Corona.  

Afholdt provstiets døgn i sidste uge, som er en årligt tilbagevendende begivenhed. 

Ad 6) Det bekymrer Ankestyrelsen, at omgørelsesprocenten er 40 pct. på de sager, som kommer ind fra 

kommunerne. Det er nu skrevet ind i grundlaget for Ankestyrelsen, at det også er deres pligt at medvirke til 

at førsteinstans også træffer korrekte afgørelser.  

Ad 7) Det planlagte provstemøde den 24. juni 2020 ændres til et skypemøde uden dagsorden kl. 9.00. 

Johannes Olav Kruse Kristensen: Vil gerne stå bag et konfirmandtræf i Maribo Domkirke af 1 dags varighed 

med egenbetaling. Det vil dog kræve et tilskud fra Stiftsrådet. 


