Mødereferat

Dok.nr.: 71173/17

Referat fra stiftsrådsmøde i Lolland-Falsters Stift torsdag d. 8. juni 2017, kl. 16:00
Deltagere: Bent Normann Olsen (formand), Susan Rasmussen, Knud Erik Rasmussen, Steen
Henriksen, Mette Tangaa Jensen, Margrethe Tøttrup, Ebbe Balck Sørensen, Susanne Møller,
Per Møller, Niels Reinhold Nielsen, Anne Birgitte Villadsen, Anne Reiter, Steen Skovsgaard,
Carsten Kruse og Trine Frydkjær Paulsen (ref.).
Rebekka Brandt Kristensen og Margrethe Tøttrup deltog ikke.
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt
2. Økonomi
2.1.Orientering
2.1.1.
Bevilgede lån 1. januar – 15. maj 2017. (Bilag 2.1.1. Lån)
Taget til efterretning.
2.1.2.

Status for det bindende stiftsbidrag pr. 15. maj 2017. (Bilag 2.1.2.
Status bind.bidr.)
Der er tidligere bevilget 25.000 kr. til fagdag for præster, som ikke
fremgår af bilaget, hvilket betyder, at der er 48.000 kr. til rådighed og
ikke 73.000 kr., som det fremgår af bilaget.

2.2.Ansøgninger
2.2.1.
Ansøgning om økonomisk støtte til Folkekirkemødet 2017. (Bilag
2.2.1. Folk.kirk.møde 2017)
Afslag.
2.2.2.

Ansøgning om økonomisk støtte til stillingen som korshærspræst.
(Bilag 2.2.2. Korshærspræst)
En del af det ansøgte kan evt. dækkes af biskoppens kursusmidler. Det
besluttes at bevilge 5.000 kr. af det ansøgte beløb.

2.2.3.

Ansøgning om økonomisk støtte til dokumentarserie ”vores
Konfirmation”. (Bilag 2.2.3. Vores konfirmation)
Afslag.

2.2.4.

Ansøgning om økonomisk støtte til inspirationsdag ”Workshop for
tekst og musik”. (Bilag 2.2.4. Workshop tekst og musik)
Der bevilges 5.000 kr. Samtidig opfordres projektgruppen til at søge de
resterende midler i provsti/menighedsråd samt overveje deltagerbetaling.

2.2.5.

Ansøgning om økonomisk støtte til ”Børnesalmer på
Salmedatabasen”. (Bilag 2.2.5.a. Børnesalmer, 2.2.5.b. samt
2.2.5.c.).
Afslag.
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3. Størrelsen for det bindende stiftsbidrag 2018 v/Bent Normann Olsen. (Bilag 3.
Stiftsbidrag 2018).
Stiftsrådet har tidligere forholdt sig til dette, så der er alene tale om et orienteringspunkt.
Bevillingsrammen er opslået på hjemmesiden.
Opmærksomheden henledes på, at bidraget til SYLF-samarbejdet vil stige til kr. 95.600 i
2018.
Anne Birgitte oplyste, at der er undren over, at ind- og udlånsrenten ikke er lige.
Carsten oplyste, at beslutningen er truffet på baggrund af anbefaling fra
kapitalforvaltningen for at imødegå en udhulning af kapitalen.
4. Fælles stiftsrådsmøde d. 7. oktober. Brainstorm og nedsættelse af udvalg
v/Susan Rasmussen.
Susan Rasmussen foreslår temaet; Retræte og pilgrimsvandring i folkekirken kombineret
med viden omkring stiftet.
Andre mulige emner/temaer:
 Kristen spiritualitet
 Elisabeth Knox-Seith kan fortælle om pilgrimsvandringer
 Starte med andagt og rundvisning i Domkirken efterfulgt af kaffe i
Pilgrimshuset/Sognets Hus.
 Frokost og oplæg i Bangs Have fx Thomas Lassen om det historiske i byen og
domkirken eller Leif Plith fra Museum Lolland-Falster.
En arbejdsgruppe bestående af Per Møller, Anne Reiter og Susan Rasmussen blev nedsat.
5. Referat fra SYLF mødet d. 21. februar 2017. (Bilag 5. SYLF)
Taget til efterretning.
6. Rapport fra ”Konference for kristne og muslimske ledere i Danmark 2016”. (Bilag
6. Kristne-muslim.) (Rapport uddeles ved stiftsrådsmødet).
Rapporten blev uddelt og taget til efterretning.
7. Rapport ”Tiltrækning og fastholdelse af præster”. (Bilag 7. fasthold.præster).
Taget til efterretning.
8. Ansøgning om udbetaling af embedskapital, Majbølle-Vigsnæs Menighedsråd.
(Bilag 8. Majbølle-Vigsnæs).
Godkendt.
9. Ansøgning om udbetaling af embedskapital, Våbensted-Engestofte Menighedsråd.
(Bilag 9. Våbensted-Engestofte).
Godkendt.
Stiftsrådet træffer beslutning om fremadrettet at delegere kompetencen til
stiftsadministrationen.
10.Update vedr. dåbsundervisningsprojektet fra Massoud Fouroozandeh. (Bilag 10.
Dåbsundervisning).
Taget til efterretning.
11.Forretningsorden vedlægges. (Bilag 11. Forretningsorden)
Taget til efterretning.
12.Orientering ved formanden.
Intet at berette.
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13. Orientering ved biskoppen.
Biskoppen har haft sin sidste og 25. ordination.
Der skal ansættes ny sognepræst i Nr. Kirkeby-Nr. Alslev Pastorat.
Orientering om menighedsmødet den 19. juni 2017 i Nordvestfalster.
Stor deltagelse til grundlovsmødet den 5. juni 2017.
Der har været indbrud i Stiftsadministrationens lokaler.
Bispegården er ved at blive sat i stand – der er bevilget ca. 2 mio. til projektet fra
Fællesfonden.
Afskedsgudstjeneste den 14. juni 2017.
Stillingen som fængselspræst skal besættes, da præsten fra Vridsløselille alligevel ikke vil
rykke med herned. Stillingen får ingen betydning for stiftets præstebevilling, da
vedkommende skal aflønnes af Justitsministeriet. Biskoppen skal alene føre tilsyn med
fængselspræsten.
14. Orientering ved udvalgene.
Anne Birgitte orienterede om, at religionspædagogisk udvalg har spurgt Anne Lene Nielsen
Frederickson, om hun vil overtage Anne Birgittes plads i udvalget.
I mellemkirkelige relationer skal der også nye med, men det vil nok være mest
hensigtsmæssigt at vente til efter valg til Stiftsrådet. Udvalget har bidraget til hæftet
omkring Ateisme. Det er dog uklart hvordan hæfterne skal fordeles og om de eventuelt
skal sættes til salg på webshoppen.
Aftalt at udvalget kommer med en indstilling/orientering til stiftsadministrationen om
”formålet” med hæfterne, så administrationen kan hjælpe med fordelingen.
Ebbe Balck Sørensen og Knud Erik Rasmussen orienterede om det nylige budgetsamråd i
Kirkeministeriet. Tine Lindhardt ønsker at tildele stiftsrådene mere demokrati i forhold til
fordeling af midler. Konkret betyder dette, at stiftsrådene senere på året får mulighed for
at komme med en prioritering i forhold til fordeling af midler.
Reformationsudvalgets arbejde er ved at være overstået med undtagelse af
reformationsgudstjeneste den 31. oktober 2017.
Berliner filharmonikernes barokensemble kommer og spiller i Domkirken den 8. december
2017 kl. 20.00.
15. Eventuelt.
Intet at berette.
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