
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, Ebbe Balck Sørensen, Susanne 
Høegh Nielsen, May-Brit Buchardt Horst, Trine Frydkjær Paulsen og Lene M. Krabbesmark (ref.) 

 
Afbud: Birthe Gunhild Friis, Niels Reinhold Nielsen. 
 
Referat 
(B) = beslutningssag 
(D) = drøftelsessag 

(O) = orienteringssag 
 

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

 

Referat 
Godkendt, med den bemærkning, at der mangler de vanlige økonomipunkter. Det skyldes, at det 
oprindeligt ikke var et ordinært møde. Bilag med budgetopfølgning og bevilgede lån for 2020, 
samt budget for 2021 blev sendt ud inden mødet, sammen med bilag til punkt 8. 
 

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. 
 
Referat 
Lene præsenterede sig selv, og orienterede om, at hun fremover varetager sekretærposten for 
stiftsrådet. Trine Frydkjær Paulsen deltager fortsat på møderne, for juridisk bistand. 
 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

 
3. Orientering fra biskoppen (O) 

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

Indstilling 
At stiftsrådet tager orienteringen til efterretning. 
 

Referat 
o Marianne orienterede om administrationen og samarbejdet under coronakrisen, på tværs mel-

lem biskopper, stifter, Kirkeministeriet og interesseorganisationer. Kommunikationen har væ-
ret udfordret, særligt op til genåbningen den 18. maj. Der har også været forskellig praksis 
gennem perioden, hvilket begravelserne er et godt eksempel på. FUV laver nu en undersø-
gelse af folkekirken under coronakrisen, som vil gøre os klogere på oplevelser og perspektiver 
på tværs af alle kirkens aktører. 

o Lokalt har Marianne mødtes med provsterne flere gange ugentlig (på Skype). Dagligdagen 
rundt i stiftet har fungeret, og der er fundet kreative løsninger i sognene. Der har været af-
holdt digitale gudstjenester overalt i stiftet, som stiftsrådet forinden bevilgede 20.000 kr. til 

tillige med et beløb til et kursus til præsterne i digitale optagelser. Vi vil også fremadrettet 
fortsætte de digitale tilbud, da vi er nået ud til mange på den måde, og da nogle fortsat ikke 
kan komme i kirken pga. risikofaktorer. 

o Mange store arrangementer i år er aflyst som følge af coronakrisen, og det har frigivet tid til at 

gøre hvidbogen færdig. Der planlægges en reception for udgivelsen i efteråret, dato meldes ud 
snarest. Bogen peger på nogle strategiske retninger, som både stift, provstier og sogne/MR 
kan handle på. 



o Landemode er flyttet til lørdag den 3. oktober. Her kommer hvidbogen på dagsordenen i ste-

det for Bibelen 2020. 
o Kort orientering om projekt om differentieret vedligeholdelse af kirkebygninger; et vigtigt 

emne da vores demografi i stigende grad får betydning for brug og drift af kirkerne. Projektet 
behandles særskilt under pkt. 7. 

o Stiftspræstestævnet gennemføres som planlagt. 

o Kommunikationsmedarbejder og teolog Inge Haandsbæk Vestergaard er nu også teologisk 
konsulent 7 timer om ugen, da der ikke er midler til at finansiere en egentlig stilling. 

 
Orienteringen blev taget 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. 
 

Referat 
o Susanne orienterede om bevilgede lån og frigivne kapitaler fra stiftsmidlerne. De fremgår af 

bilag sendt til stiftsrådet forud for mødet. 
o ”Kirken på landet” har bedt om udpegning af lægmænd. Steen Henriksen er valgt som repræ-

sentant for Lolland-Falsters Stift. 
o I ledelseskonferencen ”Tilsyn og ledelse” deltager Susanne Møller for stiftsrådet. Deltagerge-

byr finansieres af stiftsrådet. 

o Stiftsrådet har pr. mail inden mødet godkendt at bevilge 6.500 kr. til to iPads med holdere, til 

brug for COVID-19-præsten på Nykøbing F. Sygehus. 

o Landsforeningens årsmøde 2020 udskydes til den 30. oktober - 1. november på Hotel Nyborg 
Strand. 

 
Orienteringen blev taget 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. 
 
Referat 
o Stiftsrådet godkendte at yde et 20-årigt lån på 1,5 mio. kr. med afdragsfrihed i 10 år, men 

med variabel rente der følger stiftets udlånsrente. Og med den betingelse, at Kirkeministeriet 

forinden tilvejebringer den nødvendige lovhjemmel samt garanterer, at fællesfonden hæfter 
for gæld, såfremt Københavns Stift ikke kan opretholde deres forpligtelser som låntager. 

o Stiftsrådet tager afstand fra driftsmodellen og støtter hermed ikke, at driften skal finansieres 
af fællesfonden/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. 
 
Referat 
Stiftsrådet videresender ansøgningen til behandling i det mellemkirkelige stiftsudvalg. 
 

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”. 

 
Referat 
Stiftsrådet godkender at støtte projektet med 25.000 kr. i hhv. 2021 og 2022, i alt 50.000 kr. 
Støtten tildeles efter LBK om folkekirkens økonomi, § 23 a, stk. 2, nr. 3 om udviklingsprojekter. 
 

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. 
 
Referat 
Anne Reiter berettede om status for huset, herunder om nogle af de aktiviteter, der dagligt finder 
sted. Til at hjælpe vil fem teologistuderende arbejde gratis i Pilgrimshuset sommeren igennem, 

og huset bidrager dermed også til at tiltrække nye præster. De tilsendte bilag forud for mødet vi-
ser, at PilgrimsHuset har brug for ca. 70.000 kr. i 2021 for at budgettet går i nul. Stiftsrådet har 
allerede besluttet at støtte med 50.000 kr. i 2021, og da sagen ikke var tilstrækkeligt belyst tids 
nok inden mødet, blev der ikke truffet en ny beslutning om yderligere støtte; det skal i givet fald 
behandles på et senere møde. I drøftelsen blev det foreslået, at PilgrimsHuset efter inspiration fra 
Strandkirken retter henvendelse til menighedsrådene med anmodning om frivillige bidrag. Der er 
således flere muligheder i spil, til evt. senere beslutning. 

 

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. 
 
Referat 

Forskellige scenarier blev kort nævnt. På kommende møde tages en mere dybdegående drøftelse 
af muligheder, perspektiver og ambitioner for det videre arbejde med samskabelse. 



 

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. 
 
Referat 
Stiftsrådet anbefaler formanden, at stiftsrådsformændene selv arrangerer deres møder, og ikke 
bruger LAM som facilitator. 
 

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

Referat 

Folkekirkens Nødhjælp, v. May-Brit Buchardt Horst 
o Der ses pæn vækst i de internationale donationer. 
o I 2019 opnåedes den største omsætning nogensinde, og underskuddet fra 2018 blev vendt til 

et overskud. 
o I år ses der store tab i indsamlinger som følge af coronakrisen. 
o Landsmøde 2020 i april blev aflyst, men håbes gennemført i efteråret. 
 

Budgetsamrådet, v. Knud-Erik Rasmussen 
Det kommende tekniske møde den 3. juni afholdes som Skypemøde pga. coronaepidemien. Der-
efter er der møde den 17. september, hvor ansøgningerne til fællesfonden skal behandles. 
 
Stifternes kapitalforvaltning, v. Ebbe Balck Sørensen 
Næste møde er den 27. august 2020.  

 
Det mellemkirkelige stiftsudvalg, v. Anne Birgitte Reiter 
o Der bliver forbønsgudstjeneste den 22. november 2020. 

o Venskabsstift drøftes. 
o Har støttet farsitalende lejrprojekt i Hillerød, men det blev aflyst pga. corona. 
 
Orienteringerne blev taget til efterretning. 

 
12. Eventuelt (O) 

o Rebekka Kristensen foreslog en anden afstemningsmetode til Initiativprisen, da resultatet si-
ger mere om, hvor mange der bor i sognet frem for initiativets værdi. Fx (igen) at nedsætte et 
”Initiativudvalg” der tildeler prisen. Og samtidig kan indgås et samarbejde med Folketidende 
om at formidle projekterne. I år kan det dog ikke nås at ændre metoden, men en ny metode 
for 2021 skal sættes på dagsordenen til et kommende møde. 

o Da der er Budgetsamråd den 17. september 2020 flyttes stiftsrådsmødet til den 16. september 
kl. 10-13. 

 
 
/lekra, 04.06.2020 


