
Referat
Lolland-Falsters Stift – Møder

Stiftsrådsmøde 19. maj 2021 - d. 19-05-2021 kl. 13:00 til 15:00

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

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsordenen

Til beslutning:
Dagsordenen skal godkendes. 

Dagsordenen blev godkendt.

2 - Økonomi: Bevilgede lån siden sidste
stiftsrådsmøde

Til orientering:
Vedlagt er oversigt over bevilgede lån, samt status
for stiftsmidlerne.

Sager:
Bindende stiftsbidrag og stiftsmidler 2021 -
materiale til stiftsrådsmøder (2021 - 4928)
Bindende stiftsbidrag og stiftsmidler 2021 -
materiale til stiftsrådsmøder (2021 - 4928)

Bilag:
Oversigt over bevilgede lån i 2021, Oversigt
stiftsmidler

Siden sidste møde er der bevilget et lån på 1,5 mio.
kr. til renovering af Halsted præstegård, samt frigivet
kapital til arbejder på kirkegården i Våbensted-
Engestofte Sogn. Der er dog ikke tale om 91.452 kr.,
som det fremgår af bilaget, men kun 28.749 kr., da
den resterende del af de hensatte midler er
tiendeafløsning, som ifølge Kirkeministeriet ikke kan
udbetales, da de udgør folkekirkens grundkapital.
 
Orienteringen blev taget til efterretning.

3 - Økonomi: Status for det bindende stiftsbidrag pr.
30. april 2021

Til orientering:
Vedlagt er budgetopfølgning pr. 30. april 2021 for
det bindende stiftsbidrag.

Sager:
Bindende stiftsbidrag og stiftsmidler 2021 -
materiale til stiftsrådsmøder (2021 - 4928)

Susanne Nielsen gjorde opmærksom på, at
diakonikonferencen udskydes til 2022, hvorfor
budgettet hertil skal flyttes til 2022 (prognosen for
2021 sættes til 0 kr.). Dertil at når stiftet ikke længere
har to diakonipræster, skal budgettet hertil halveres
til 5.000 kr. (prognosen for 2021 sættes til 5.000 kr.).
 
Orienteringen blev taget til efterretning.
 



Bilag:
Budgetopfølgning Stiftsråd 2021

4 - Økonomi: Tilbagemelding på årsrapporter 2020

Til orientering:
Vedlagt er Kirkeministeriets tilbagemelding på
årsrapport for det bindende stiftsbidrag og
stiftsmidlerne for 2020 (side 4-5).
 
Kirkeministeriet opfordrer stiftsrådene til at have
fokus på, at hensættelserne af det bindende
stiftsbidrag ikke fortsat skal stige.

Sager:
LOF årsrapport 2020 (2021 - 2234)

Bilag:
Tilbagemelding, årsrapport 2020, Lolland-Falsters
Stift

Susanne Møller gjorde opmærksom
på Kirkeministeriets opfordring om at bruge de frie
midler eller alternativt at sætte
udskrivningsprocenten ned. Stiftsrådet fandt det
interessant at se de andre stifters udskrivning.
 
Orienteringen blev taget til efterretning.

5 - Ansøgning: Kirkeblad for indsatte i fængsler,
arresthuse og på pensioner

Til beslutning:
Stiftsrådet skal tage stilling til ansøgning om tilskud
på 10.000 kr. til udgivelse af et ”kirkeblad” for
indsatte i fængsler, arresthuse og på pensioner.
 
Vedlagt ansøgning med bilag.

Sager:
Stiftsrådet - ansøgning om udgivelse af et
”kirkeblad” for indsatte i fængsler, arresthuse og på
pensioner (2021 - 9852)

Bilag:
Ansøgning til stiftsrådene, Oversigt over Danmarks
fængsler - marts 2021

Stiftsrådet besluttede at bevilge 2.500 kr. som et
engangsbeløb, dvs. ikke et årligt tilskud (ansøgningen
giver anledning til tvivl herom). Beløbet er sat
forholdsmæssigt ud fra stiftets størrelse.

6 - Ansøgning: Bogen Sjælesorg i bevægelse - En
introduktion til hovedspor i sjælesorgens teologi og
praksis i Danmark

Til beslutning:
Stiftsrådet skal tage stilling til ansøgning om tilskud
på 10.000 kr. til bogen Sjælesorg i bevægelse - En
introduktion til hovedspor i sjælesorgens teologi og
praksis i Danmark.

Stiftsrådet gav afslag på ansøgningen. Det synes
mere oplagt at søge fonde til en sådan produktion.



 
Vedlagt ansøgning med bilag.

Sager:
Stiftsrådet - Ansøgning om tilskud på kr. 10.000 til
bogen Sjælesorg i bevægelse - En introduktion til
hovedspor i sjælesorgens teologi og praksis i
Danmark (2021 - 11445)

Bilag:
Budget Sjælesorgsantologi, Indholdsfortegnelse,
Sjælesorg i bevægelse.docx, Indledning til sjælesorg i
bevægelse, Ansøgning til Stiftsrådet.docx

7 - Ansøgning: Bogprojekt fra Salmer.dk

Til beslutning:
Stiftsrådet skal tage stilling til ansøgning om støtte til
en artikelsamling i bogform fra Salmer.dk (tidligere
Syng Nyt). Der kan enten støttes med et beløb eller
ved at aftage et antal bøger til en værdi af enten
5.000 kr. og 10.000 kr.
	
Vedlagt ansøgning.

Sager:
Stiftsrådet - ansøgning om støtte til bogprojekt fra
Salmer.dk (2021 - 12402)

Bilag:
Projektbeskrivelse og ansøgning Lolland-Falster
Stiftsråd

Stiftsrådet besluttede at støtte ved at aftage 125
bøger á 50 kr. stykket. Bøgerne uddeles til stiftets
præster og menighedsråd.

8 - Ansøgning: Underskudsdækning af højskoleuge

Til beslutning:
Stiftsrådet skal tage stilling til ansøgning
om underskudsdækning på op til 10.000 kr. til
højskoleuge ultimo september 2021 i Pilgrimshuset.
Temaet for ugen er "Vandring mod den 3. alder".
Vedlagt ansøgning med bilag.

Sager:
Stiftsrådet - ansøgning om underskudsdækning til
højskoleuge i 2021 (2021 - 13046)

Bilag:
ansøgning til stiftsrådet, Højskoleuge ugeplan,
Budget Højskoleuge

Stiftsrådet besluttede at give en underskudsdækning
på op til 10.000 kr.



9 - Ansøgning: Fælles landsdækkende julekalender
2021

Til beslutning:
Stiftsrådet skal tage stilling til ansøgning fra Viborg
Stiftsråd om 11.000 kr. til at indgå i en
fælles landsdækkende julekalender.
Vedlagt ansøgning med bilag.

Sager:
Stiftsråd - ansøgning fra Viborg Stiftsråd om støtte til
en fælles landsdækkende julekalender 2021 (2021 -
13469)

Bilag:
Ansøgning stifter, GLÆDE_ PITCH_210421_M

Stiftsrådet besluttede at indgå i det fælles
samarbejde og bevilge 11.000 kr. til julekalenderen.
Det blev foreslået at samarbejde med TV2 Øst om at
vise indslagene.

10 - Ansøgning: Støtte til Den kirkelige filmpris
Gabriel

Til beslutning:
Stiftsrådet skal tage stilling til ansøgning fra
Landsforeningen af Menighedsråd om at støtte
filmprisen Gabriel med et beløb.
Vedlagt ansøgning.

Sager:
Stiftsrådet - økonomisk tilskud til Den kirkelige
filmpris Gabriel (2021 - 13581)

Bilag:
Ansøgning- Støt Gabriel 2021

Stiftsrådet gav afslag på ansøgningen.

11 - Status på udbuddet for KAS og GIAS

Til orientering:
Programledelsen for KAS-GIAS-udbuddet orienterer
alle stiftsråd om programmets fremdrift og økonomi.
 
Brev fra programledelsen vedlagt. 

Sager:
Orientering om proces for det kommende udbud i
KAS og Gias (2019 - 5099)

Bilag:
Til alle stiftsråd - Status på KAS-GIAS programmet

Orienteringen blev taget til efterretning.

12 - Orientering fra Stifternes Kapitalforvaltning Ebbe Balck Sørensen uddybede det fremsendte
materiale. Hvis renten falder, får vi større afkast,



Til orientering:
Ebbe Balck Sørensen orienterer om nyt fra Stifternes
Kapitalforvaltning.
 
Grundet rentestigning fra årets start har der
været kursfald på stiftets obligationer og i perioden
01.01.21 - 30.04.21 har afkastet været negativt, på
-1,53 %. Også fremadrettet er der desværre risiko for
rentestigning og stigende inflation. 
 
Vedlagt er de månedlige rapporteringer siden sidste
stiftsrådsmøde.
 

Sager:
ADF - Kapitalforvaltning 2021, Jyske Capital (2021 -
4575)
ADF - Kapitalforvaltning 2021, Jyske Capital (2021 -
4575)
ADF - Kapitalforvaltning 2021, Jyske Capital (2021 -
4575)

Bilag:
Lolland-Falsters Stift_5067 416342_31.03.2021,
Lolland-Falsters Stift_5067 416342_30.04.2021,
Lolland-Falsters Stift_5067 416342_28.02.2021

men det er ikke så sandsynligt. Vores budgetter vil
sandsynligvis blive udfordret i den kommende tid.
 
Der er intet nyt om aktieinvesteringer, som stadig
afventer Kirkeministeriet.
 
Ebbe orienterede om møde i Stifternes
Kapitalforvaltning dagen efter, den 20. maj, bl.a. om
udbud af nye kapitalforvaltere (fremover to i stedet
for de nuværende tre). Ebbe sender referatet fra
mødet snarest derefter.
 
Orienteringen blev taget til efterretning.

13 - Orientering fra Budgetsamrådet

Til orientering:
Knud-Erik Rasmussen informerer om nyt fra
Budgetsamrådet.
 
Vedlagt er referat fra samrådets møde den 11. marts
2021 med tilhørende bilag (tidligere fremsendt til
stiftsrådet).

Sager:
Budgetsamrådsmøder 2020/2021 (2020 - 19603)

Bilag:
Temaoplæg om et nyt intranet, Endeligt referat -
Budgetsamrådet 11. marts 2021

Knud-Erik Rasmussen orienterede om, at han har
modtaget ansøgningerne til Omprioriteringspuljen.
Dem mødes Budgetsamrådet om til teknisk
gennemgang den 3. juni. Projektet om et nyt intranet
til erstatning for DAP blev kort omtalt.
 
Orienteringen blev taget til efterretning.

14 - Orientering fra Folkekirkens Nødhjælp

Til orientering:
May-Brit Buchardt Horst informerer om nyt fra
Folkekirkens Nødhjælp, bl.a. om digitalt landsmøde i
april.
 

May-Brit Buchardt Horts orienterede om
Folkekirkens Nødhjælps årsberetning for 2020:
 

Generelt er Folkekirkens Nødhjælp
godt rustet, egenkapitalen er steget fra
111 mio. kr. i 2019 til 135 mio. kr. i
2020. Årets resultat er 23,7 mio. kr.



Formand Susanne Møller har fået en henvendelse
fra generalsekretær Birgitte Qvist-Sørensen om at
møde stiftsrådet, hvor hun vil give en kort aktuel
orientering i lyset af corona og rette blikket frem
mod 2022 og Folkekirkens Nødhjælps 100-års
jubilæum, som oplæg til en samtale herom. Det kan i
givet fald indgå i næste mødes dagsorden.

Det opsøgende arbejde på gadeniveau
er stoppet bl.a. pga. manglende afkast.
I stedet styrkes frivillighed og
genbrugsbutikker.
Der satses på samarbejde med den
private sektor, fx Wefood-aftale med
Salling Group.
Der arbejdes hen mod 100 års
jubilæum i 2022 i tre spor; det
folkekirkelige, det unge og det kirkelige
spor.

 
Generalsekretær Birgitte Qvist-Sørensen inviteres til
at deltage på stiftsrådets næste møde den 1.
september 2021.
 
Orienteringen blev taget til efterretning.

15 - Orientering fra stfitsudvalgene:
Religionspædagogisk Udvalg

Til orientering:
Ebbe Balck Sørensen informerer om nyt fra
Religionspædagogisk udvalg.
 
Vedlagt er udvalgets årsrapport, som hvert år sendes
til Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.
 
 

Sager:
Religionspædagogisk udvalg 2021 (2021 - 10776)

Bilag:
Lolland-Falster 2021

Årsrapporten som er fremsendt til mødet fastsætter
udvalgets formål og hovedopgaver.
 
Ebbe Balck Sørensen orienterede desuden om, at
siden sidste møde er Ida Rolle gået på barsel, og som
planlagt vikarierer Kasper Høyer for hende som
religionspædagogisk konsulent.
 
Næste møde i udvalget er den 15. juni 2021.
 
May-Brit Buchardt Horstgjorde opmærksom på, at
børne- og ungepræsten oplever, at skolerne i
Nakskov ikke udviser særlig stor interesse for at
samarbejde, undtaget mindre samarbejder med
Byskolen.
 
Orienteringen blev taget til efterretning.

16 - Orientering fra stiftsudvalgene:
Diakoniudvalget

Til orientering:
Susanne Høgh Nielsen informerer om nyt fra
Diakoniudvalget.
 

Susanne Høgh Nielsen informerede om, at alt har
været aflyst/udskudt indtil nu pga.
coronarestriktioner. Men nu har Diakoniudvalget
snart visionsdag den 2. juni i Nykøbing, hvilket
hænger godt sammen med andre aktiviteter, der
starter op nu.
 
Orienteringen blev taget til efterretning.

17 - Orientering fra stiftsudvalgene: Det
mellemkirkelige stiftsudvalg

Til orientering:
Anne Reiter og Rebekka Brandt Kristensen
informerer om nyt fra Det mellemkirkelige
stiftsudvalg.

Anne Reiter orienterede om, at der har været møde i
Det mellemkirkelige stiftsudvalg den 6. maj, Steen
Henriksen sender referat herfra.
 
Anne mindede om Forbønsgudstjenesten den 21.
november kl. 14-16.30. Biskop emeritus Karsten
Nissen er årets oplægsholder. 



 
Årsberetning fra Folkekirkens mellemkirkelige
Råd blev rundsendt den 2. marts.
 

Der arbejdes med et foredrag i Sognets Hus om Hans
Egede, med Mads Fægterborg som oplægsholder.
Dato er endnu ikke fastsat.
 
Sognepræst Jesper Vigant er kommet med i
forretningsudvalget i Folkekirke og Religionsmøde.
 
Der afholdes en migrantgudstjeneste 2. pinsedag i
Lindeskovkirken.
 
Orienteringen blev taget til efterretning.

18 - Orientering fra stiftsudvalgene: Kirken på
landet

Til beslutning:
Der skal udpeges en ny repræsentant for Kirken på
landet i stedet for Rebekka Brandt Kristensen, både
som deltager i udvalget og som lokal
ressourceperson og medlem af landsnetværket.
 
Det foreslås i den forbindelse, at stiftsrådet ved
samme lejlighed drøfter udvalgets funktion, i
relation til stiftsrådets drøftelser på det netop
afholdte visionsmøde.
 
Vedlagt er kommissorium og budget 2021 for Kirken
på landet.
 

Sager:
Stiftsrådsmøde 16. september 2020 (2020 - 16754)

Bilag:
Budget for udvalget for stiftudvalget for kirken på
landet 2021, KPL stiftsudvalg

Marianne Gaarden ridsede baggrunden for
udvalgsarbejdet op. Det er født som en national
satsning (landsnetværk), med lokale stiftsudvalg.
 
Rebekka Kristensen gjorde opmærksom på, at meget
af det Kirkefondet præsenterede på stiftsrådets
visionsmøde handler om det samme, så de samme
arbejder igangsættes flere steder.
 
Steen Henriksen deltog i landsnetværkets årsmøde
sidste år, og Kathrine Brorsen og Anne-Lene
Frederickson deltager i dette års årsmøde i august.
Steen deltager selv i internationalt møde i oktober
om landsbyfællesskaber, i Løgumkloster.
 
Rebekka og Anne-Lene er udpeget som lokale
ressourcepersoner (siden er Rebekka trådt ud af
udvalget). Ingen har brugt dem endnu, men det
skyldes givetvist også coronarestriktionerne i snart
1,5 år.
 
Udvalget har afventet stiftsrådets beslutning, inden
de holdt flere møder. Stiftsrådet drøftede på mødet
udvalgets relevans, når der foregår så meget andet.
 
Stiftsrådet besluttede at fortsætte udvalget i resten
af stiftsrådsperioden. Der udpeges ikke en ny
ressourceperson/udvalgsmedlem til erstatning for
Rebekka, da der stadig sidder flere præster i
udvalget.

19 - Orientering fra formanden

Til orientering:
Nyt fra formand Susanne Møller, herunder

Kristent-Muslimsk Samtaleforums
konference 2021 afholdes d. 5.-6.
november 2021 (mail fra Folkekirke &
Religionsmøde vedlagt).
Fælles stiftsrådsmøde i Viborg den 13.

Susanne orienterede om Kristent-Muslimsk
Samtaleforums konference i november 2021 samt
hendes deltagelse i det fælles stiftsrådsmøde i
Viborg den 13. marts. Her besluttede man at
fortsætte med stiftsrådsformandsmøder, fremover
med Fyens Stift som sekretariat (tidligere varetaget
af Landsforeningen af Menighedsråd).
 
Orienteringen blev taget til efterretning.



marts 2021 (referat rundsendt den 28.
marts).

Sager:
Stiftsrådet - Invitation til Kristent-Muslimsk
Samtaleforum 2021 - SAVE THE DATE (2021 - 12365)

Bilag:
Invitation til Kristent-Muslimsk Samtaleforum 2021 -
SAVE THE DATE

20 - Orientering fra biskoppen

Til orientering:
Nyt fra biskop Marianne Gaarden.
 

Marianne Gaarden orienterede om, at projektet om
differentieret vedligeholdelse af kirkebygninger
starter op nu, som nævnt på stiftsrådets visionsmøde
d.d.
 
Marianne introducerede kort til et bredt samarbejde
om folkekirkens grønne omstilling, et papir herom
blev omdelt på mødet. Emnet sætter fokus på stat-
kirke-forholdet ift. hvad folkekirken kan forpligtes
på, men biskopperne vil gerne understøtte de
folkevalgte politikeres fokus på grøn omstilling. Alle
folkekirkens parter støtter op om det.
 
Stiftet opruster på det diakonale område med et
samarbejde med Samvirkende Menighedsplejer og
stiftets to kommuner. Kathrine Brorsen varetager det
praktiske arbejde i den forbindelse med
fondsansøgninger og koordinering med Samvirkende
Menighedsplejer. Der er afholdt første
bestyrelsesmøde, hvor Kathrine blev valgt som
formand. Der arbejdes pt. på at ansætte en
diakonikoordinator (halvtid) pr. 1. august. Ensomhed
blandt ældre har fokus i det videre arbejde.
 
Marianne har modtaget en invitation fra Det
Lutherske Verdensforbund til en digital konference i
juli (på engelsk). Invitationen er målrettet lægmænd.
Endnu har ingen ønsket at blive nomineret hertil.
 
Orienteringen blev taget til efterretning.

21 - Eventuelt

 

Intet.

22 - Godkendelse af referat

Til beslutning:
Stiftsrådet skal godkende referatet af mødet.

Referatet godkendes pr. mail. 
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Susanne Møller (susanne@nl70.dk) Marianne Gaarden (Lolland-Falsters Stift)

Anne Birgitte Reiter (Maribo Domprovsti) Steen Erik Henriksen (Falster
Provstiudvalg)

Knud-Erik Rasmussen (Lolland Østre
Provstiudvalg)

Niels Reinhold Nielsen
(nrn@waoomail.dk)

Ebbe Balck Sørensen (Lolland Østre
Provstiudvalg)

May-Brit Buchardt Horst

Susanne Høegh Nielsen (Maribo
Domprovstiudvalg)

Rebekka Maria Brandt Kristensen

Birthe Gunhild Friis (BF@km.dk) Per Møller (PMOE@km.dk)

Trine Frydkjær Paulsen Lene Møller Krabbesmark (Lolland-
Falsters Stift)
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