
Stiftsrådsmøde den 26. maj 2020 kl. 10.30-12.30 
I stiftsadministrationen, Østre Allé 2, 4800 Nykøbing F. 
 
Deltagere: Marianne Gaarden, Anne Birgitte Reiter, 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, Trine Frydkjær Paulsen og Lene M. 
Krabbesmark (ref.) 
 
Afbud: Birthe Gunhild Friis 
 
Dagsorden 
(B) = beslutningssag 
(D) = drøftelsessag 
(O) = orienteringssag 
 

1. Godkendelse af dagsordenen (B) 
 
Indstilling 
At stiftsrådet godkender dagsordenen. 
 

2. Præsentation af ny stiftskontorchef (O) 
Lene M. Krabbesmark præsenterer sig selv, samt hendes rolle i stiftsrådet fremover. 
 

Indstilling 
At stiftsrådet tager orienteringen til efterretning. 

 
3. Orientering fra biskoppen (O) 

Nyt fra Marianne Gaarden, herunder opfølgning på corona-forløb. 
 

Indstilling 
At stiftsrådet tager orienteringen til efterretning. 
 

4. Orientering fra formanden (O) 

Nyt fra Susanne Møller, herunder opsamling på mailkorrespondance forud for mødet. 
 
Indstilling 
At stiftsrådet tager orienteringen til efterretning. 
 

5. Optagelse af lån i stiftsmidlerne til Bibliarium (B) 
På stiftsrådets møde den 20. februar 2020 blev der behandlet en ansøgning om optagelse af lån i 
stiftsmidlerne til Bibliarium. Referatet her fra lyder: ”Stiftsrådet er positivt indstillet over for an-
søgningen, men for at tage en endelig beslutning har stiftsrådet brug for et budget samt lovhjem-
mel for udlån til formål som dette.” Siden har Københavns Stift sendt tre nye dokumenter som 
grundlag for stiftsrådets beslutning; de er vedlagt sammen med de oprindelige to dokumenter. 
Supplerende oplysninger fremgår af mail sendt til stiftsrådet den 7. maj 2020. 
 
Indstilling 
At stiftsrådet godkender at yde et lån af stiftsmidlerne til Københavns stift til Bibliarium. Lånet er 
et 20-årigt lån på 1,5 mio. kr. med afdragsfrihed i 10 år og med den sædvanlige rentesats for ud-
lån på 1 %. Lånet gives under forudsætning af, at den nødvendige lovhjemmel tilvejebringes. 
Hermed støttes der også indirekte op om ansøgningen om Bibliarium til Omprioriteringspuljen. 
 

6. Ansøgning om støtte til Tænketanken for forfulgte kristne (B) 
Tænketanken for forfulgte kristne har til opgave at udbrede objektiv viden om religiøst forfulgtes 
vilkår med særligt henblik på forfulgte kristne. Igennem dette arbejde er håbet at kunne inspirere 
flere til at støtte og engagere sig i støtten til forfulgte kristne. Tænketanken anmoder om et årligt 
bidrag fra hvert stiftsråd på 5.000 kr. eller derover. Ansøgning og tænketankens vedtægter er 
vedlagt som bilag. 
 
Indstilling 



At stiftsrådet tager beslutning om støtte til Tænketanken for forfulgte kristne. 
 

7. Ansøgning om støtte til projekt ”Differentieret vedligeholdelse af kirkebygninger” (B) 
Sammen med fire andre stifter har Lolland-Falsters Stift søgt Omprioriteringspuljen om midler til 
et toårigt projekt, med FUV som projektleder. Projektet skal løbe i 2021-2022, og Falster Provsti 
er udpeget som test-provsti i Lolland-Falsters Stift.  
 
Ud over Omprioriteringspuljen søges hver af stiftsrådene for de fem deltagende stifter om at bi-
drage med 25.000 kr. i både 2021 og i 2022, dvs. i alt 50.000 kr. pr. stiftsråd. Stiftsrådets bidrag 
går til de udgifter, der er knyttet til det provsti i stiftet, som de er en del af. Ansøgning til stiftsrå-
det er vedlagt, inkl. to bilag. 
 
Indstilling 
At stiftsrådet tager beslutning om støtte med i alt 50.000 kr. fordelt på årene 2021 og 2022 til 
projekt ”Differentieret vedligeholdelse af kirkebygninger”. 
 

8. Økonomisk støtte til Pilgrimshuset i 2021 (B) 
I forbindelse med budgetlægning inden næste møde i stiftsrådet har gruppen bag PilgrimsHuset 
brug for at vide, om stiftsrådet kan/vil yde økonomisk støtte i 2021. Uddybende bilag eftersendes 
inden stiftsrådsmødet. 

Indstilling 
At stiftsrådet tager beslutning om at yde økonomisk støtte til PilgrimsHuset i 2021. 
 

9. Prioritering af midler til samskabelse (D) 
Arbejdet med hvidbogen er gået ind i sidste fase, og det står nu klart, at samarbejde/samska-
belse bliver et af de strategiske tiltag i de kommende år, helt i tråd med stiftsrådets strategi om 
medinddragelse og fællesskab. Fra stiftets side kan vi understøtte med motivation, inspiration og 
facilitering, for at understøtte samskabelsesprojekter lokalt i sognene, og kan også selv indgå i og 
udbygge eksisterende projekter, der kan udvikle og tilføre stiftet nye ressourcer. I den forbin-
delse kan det overvejes at afsætte en pulje fra stiftsmidlerne, som lokale aktører kan søge til 
samskabelsesprojekter, og/eller at afsætte projektmidler til en mere ambitiøs indsats for at 
fremme samskabelse i stiftet. 
 
Indstilling 
At stiftsrådet drøfter muligheder for støtte til samskabelsesindsatser, med henblik på en senere 
beslutningssag om samme. 
 

10. Landsforeningens rolle ift. stiftsrådsformændene (D) 
Stiftsrådet for Fyens Stift opfordrer til en drøftelse af landsforeningens rolle ved netværksmøder 
og facilitering af formandsforaet (brev vedlagt som bilag). 
 
Indstilling 
At stiftsrådet drøfter henvendelsen fra Stiftsrådet for Fyens Stift. 
 

11. Orientering fra udvalgene (O) 
Der orienteres fra alle udvalg under stiftsrådet. 
 
Indstilling 
At stiftsrådet tager orienteringerne til efterretning. 
 

12. Eventuelt (O) 
 

OBS: Mødet afsluttes uden frokost, efter anbefalinger fra sundhedsstyrelsen om at minimere fælles for-
plejning til møder. 


