
Referat
Lolland-Falsters Stift – Møder

Stiftsrådsmøde 3. november 2022 - d. 03-11-2022 kl. 10:00 til 13:00

Deltagere: Anders Martin Lauritsen, Anne Birgitte Reiter, Anne Hopkins, Birthe Gunhild Friis, Ebbe Balck
Sørensen, Knud-Erik Rasmussen, Laura Håkansson, Marianne Gaarden, May-Brit Buchardt Horst, Michael
Fagerlund, Palle Jacobsen, Steen Erik Henriksen, Susanne Høegh Nielsen, Susanne Møller, Lene Møller
Krabbesmark, Trine Frydkjær Paulsen

 

Mødepunkt Referat

1 - Godkendelse af dagsordenen

Til beslutning:
Dagsordenen skal godkendes.
 

Da May-Britt Horst må forlade mødet midtvejs,
fremrykkes pkt. 9 til tidligere på dagsordenen, da
May-Britt indgår i ansøgningen.
 
Susanne Møller oplyste, at pkt. 12 om KAS 2.0 udgår,
efter henvendelse fra GiasCentret herom.
 
Dagsordenen blev derefter godkendt.
 

2 - Konstituering af stiftsrådet

Til beslutning:
Jf. stiftsrådets forretningsorden skal der på årets
sidste mødes vælges en formand og næstformand
for det kommende år, ved skriftlig afstemning. Kun
læge medlemmer kan vælges.  Den nyvalgte
formand er herefter mødeleder.
 
Dertil skal der udpeges en repræsentant til
Budgetsamrådet, som også sidder for et år ad
gangen.

Susanne Møller blev genvalgt som formand.
Steen Henriksen blev genvalgt som næstformand.
Knud-Erik Rasmussen blev genvalgt til
Budgetsamrådet.

3 - Fastsættelse af mødedatoer i 2023

Til beslutning:
Stiftsrådets fire ordinære møder i 2023 skal
fastsættes. 
 
Der foreslås fire følgende tidspunkter, til vedtagelse
eller justering på mødet:
 
Torsdag den 16. februar kl. 10-13
Onsdag den 17. maj kl. 10-13

Møderne i februar og september 2023 flyttes:
Første møde flyttes til onsdag den 22. februar kl. 10-
13.
Tredje møde flyttes til torsdag den 31. august kl. 10-
13.
De to andre datoer fastholdes plus strategimødet i
december 2023.
 



Torsdag den 7. september kl. 10-13
Torsdag den 16. november kl. 10-13
 
Dertil stiftsrådets strategi- og julemøde torsdag
den 14. december kl. 10-13.

4 - Økonomi: Status for det bindende stiftsbidrag

Til orientering:
Vedlagt er budgetopfølgning pr. 20. oktober 2022 for
det bindende stiftsbidrag.

Sager:
Bindende stiftsbidrag og stiftsmidler 2022 - til
stiftsrådsmøder (2022 - 5680)

Bilag:
Budgetopfølgning Stiftsråd 2022

Der er pt. ikke nogen studenterpræst, så bevillingen
til denne bruges ikke i år. Derimod yder en præst
bistand til arresten, hvorfor der også tildeles en
funktionsbevilling til denne, på linje med øvrige
funktionspræster. Behovet for bistand til arresten vil
variere over tid, og bevillingen kan bruges derefter.
 
En justeret budgetopfølgning med de seneste
opdateringer vedlægges referatet.

5 - Økonomi: Bevilgede lån fra stiftsmidlerne

Til orientering:
Vedlagt er oversigt over bevilgede lån hidtil i 2022
samt status for stiftsmidlerne.

Sager:
Bindende stiftsbidrag og stiftsmidler 2022 - til
stiftsrådsmøder (2022 - 5680)

Bilag:
Oversigt stiftsmidler 25.10.2022, Oversigt over
bevilgede lån i 2022

Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning.

6 - Økonomi: Stifternes Kapitalforvaltning

Til orientering:
Ebbe Balck Sørensen orienterer om seneste nyt fra
Stifternes Kapitalforvaltning. Hertil er vedlagt
rapporteringen for september måned af den fælles
kapitalforvaltning (tidligere fremsendt).
 
Vedlagt er også svar fra bestyrelsen for Stifternes
Kapitalforvaltning, på de spørgsmål stiftsrådet
stillede ved stiftsrådets møde den 19. maj 2022 om
aktieinvestering samt urealiserede kurstab. Svaret
stemmer overens med, hvad Ebbe informerede om
på stiftsrådets forrige møde den 14. september.
 

Sager:

Ebbe Balck Sørensen orienterede om, at det
forventede tab i 2022 når op på 12,25 %. For Lolland-
Falsters Stift svarer det til et samlet tab på 8,8 mio.
kr. (urealiseret 8,3 mio. kr.). Pt. falder renten lidt, så
forhåbningen er bedre tal i oktober.
 
Der er møde i bestyrelsen den 10. november i
Aarhus. Her vil Ebbe bede om en tidshorisont for de
udeståender, der nævnes i brevet fra bestyrelsen.



Stiftsrådet - Stifternes Kapitalforvaltning - Div.
information samt rapporteringer i 2020-2021-2022
(2020 - 4867)
Stiftsrådet - Stifternes Kapitalforvaltning - Div.
information samt rapporteringer i 2020-2021-2022
(2020 - 4867)

Bilag:
Svar til Lolland-Falster - 15-10-2022, Lolland-Falsters
Stift_5067 416342_30.09.2022

7 - Økonomi: Nyt fra Budgetsamrådet

Til orientering:
Knud-Erik Rasmussen orienterer om nyt fra
Budgetsamrådet.
 
Vedlagt er referat fra Budgetsamrådets seneste
møde (tidligere fremsendt af Knud-Erik), hvor
samrådets holdninger til ansøgningerne til
Omprioriteringspuljen fremgår. 

Sager:
Budgetsamrådsmøder 2020/2021/2022 - div.
orientering (også fra Budgetfølgegruppen) (2020 -
19603)

Bilag:
Aktdokument, Referat af Møde den 15. september
2022 - Budgetsamrådet

Knud-Erik Rasmussen afventer endeligt referat fra
mødet i Budgetsamrådet samt ministerens
godkendelse af Budgetfølgegruppens indstilling om
bevilling fra Omprioriteringspuljen (afventer
udpegning af kirkeminister i ny regering).

8 - Ansøgning om støtte til at sætte fokus på kirkens
møde med personer med demens og deres
pårørende

Til beslutning:
Stiftsrådet skal tage stilling til vedlagte ansøgning fra
Udvalget for Ældre og Kirke i Lolland-Falsters
Stift, som søger en bevilling på 20.000 kr. til at sætte
fokus på kirkens møde med personer med demens
og deres pårørende ved en årlig inspirationsdag.

Sager:
Stiftsrådet - økonomisk støtte til demensområdet i
Lolland-Falsters Stift (2022 - 31920)

Bilag:
Ansøgning til Stiftsrådet 2022

Givet demografien på Lolland-Falster, med den
højeste andel (forholdsmæssigt) af +66-årige, giver
det god mening at prioritere det gerontologiske
område (læren om aldring med fokus på
alderdommen).
 
Stiftsrådet besluttede at bevilge de ansøgte 20.000
kr. Stiftsrådet er positivt indstillet på at støtte
inspirationsdagen fremover, hvis der søges herom.

9 - Ansøgning om støtte til 75-året for første Birthe Friis redegjorde kort for baggrunden for



kvindelige præst i Lolland-Falsters Stift

Til beslutning:
Stiftsrådet skal tage stilling til ansøgning om
økonomisk støtte til fejring af 75-året for første
kvindelige præst i Lolland-Falsters Stift. Der vil
udover stiftsrådet også blive ansøgt om midler ved
bl.a. Guldborgsund Kommune.
 
Vedhæftet findes program og budget for
arrangementet.

Sager:
Stiftsrådet - støtte til 75 års jubilæum for den første
officielle ordination af kvindelige præster (2022 -
4787)

Bilag:
Aktdokument, Indbydelse til 75 året for første
kvindelige præst i Lolland-Falsters Stift, Budget 75
års jubilæum 2022

ansøgningen og samarbejdet omkring jubilæet.
Stiftsrådet roste arbejdet og det flotte arrangement.
Kongehuset påtænkes inviteret.
 
Stiftsrådet besluttede på den baggrund at bevilge
40.000 kr. og resten af beløbet som en
underskudsgaranti. Det forudsættes, at
arbejdsgruppen afsøger muligheden for økonomisk
tilskud fra Guldborgsund Kommune samt fonde.
Stiftsadministrationen bistår med at finde relevante
fonde og samarbejdspartnere.

10 - Ansøgning om støtte til udgivelse af værk om
gravminder i Maribo Domkirke

Til beslutning:
Stiftsrådet skal tage stilling til vedlagte ansøgning fra
Maribo Domsogns Menighedsråd om støtte til
udgivelse af værk om gravminder i Maribo Domkirke.

Sager:
Stiftsrådet - støtte til bog omg gravminder i og ved
Maribo Domkirke (2022 - 31805)

Bilag:
Til Stiftsrådet om gravminder i Maribo ansøgning

Stiftsrådet undrede sig over budgettet, idet der
tilsyneladende ikke forventes indtægter på bogen.
Det vides heller ikke, om der søges tilskud fra andre.
På den baggrund kan stiftsrådet ikke støtte
ansøgningen.

11 - Ansøgning om økonomisk tilskud til
fængselsbladet Åndehullet

Til beslutning:
Ruben Fønsbo og Eva-Maria Schulz søger stiftsrådet
om tilskud til fortsat udgivelse af fængselsbladet
’Åndehullet’. Stiftsrådet bevilgede i 2021 2.500 kr. til
de første publikationer.
 
Stiftsrådet skal tage stilling til vedlagte ansøgning,
hvori der søges om 10.000 kr., evt. som et årligt
tilskud.
 
De seneste udgaver af Åndehullet omdeles på

De sidste to numre af Åndehullet blev omdelt på
mødet (stiftsrådet har tidligere modtaget første
udgivelse).
 
Stiftsrådet besluttede at bevilge 2.500 kr. nu samt
årligt, indtil andet besluttes.



stiftsrådsmødet.

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

Bilag:
Ansøgning til stiftsrådet - Åndehullet

12 - GiasCentret anmoder om yderligere
timeforbrug til udvikling af KAS 2.0

Til beslutning:
Sagsbeskrivelse følger, da der ved dagsordenens
udsendelse udestår materiale fra GiasCentret, jf.
vedlagte bilag.

Sager:
Konvertering til KAS 2.0 (2021 - 25087)

Bilag:
Beslutningspunkt til alle stifter vedr. udvikling af
værdipapirdelen i KAS 2.0

Punktet udgik.

13 - Urbaniseringens betydning for folkekirken

Til orientering:
Biskop Marianne Gaarden orienterer kort om
erfaringer fra sin studieorlov, hvor hun har indhentet
viden om demografiske og økonomiske forhold på
tværs af Danmark samt inspiration fra kolleger i
nordiske lande om, hvordan de har forholdt sig til
urbanisering i deres områder.
 
Emnet udfoldes yderligere og drøftes som et tema
på stiftsrådets strategimøde den 15. december.

Marianne Gaarden fremlagde anden del af hendes
studieorlovsrapport, om erfaringer indhentet fra
nordiske bispekolleger (første del af rapporten
omhandlede indsamling af data om økonomi og
demografi, som blev præsenteret på landemodet).
Tilsammen kunne Marianne identificere 10 områder,
som de nordiske biskopper arbejder med:
 

1.       reducerer bygningsmassen
2.       differentierer vedligeholdelsen af kirkerne

(og overvejer at flytte opgaven til et nationalt
niveau)

3.       ophæver bopælspligten
4.       aflaster menighedsrådene administrativt
5.       lægger sogne og pastorater sammen
6.       ændrer gudstjenestefrekvensen
7.       samarbejder på tværs og med

lokalsamfundet
8.       inviterer andre nationaliteter inden for i

kirken
9.       ændrer holdning
10.   flytter fokus fra mismod til håb

 
De 10 områder blev uddybet på mødet.



14 - Orientering fra Folkekirkens Nødhjælp

Til orientering:
May-Brit Buchardt Horst orienterer om nyt fra
Folkekirkens Nødhjælp.

Intet nyt. May-Britt Horst har først nu modtaget
referatet fra sidste møde i Folkekirkens Nødhjælp, så
det orienteres der i stedet om på næstkommende
stiftsrådsmøde (refereret af Susanne Møller, i May-
Britts fravær).

15 - Orientering fra stiftsudvalgene:
Religionspædagogisk udvalg

Til orientering:
Ebbe Balck Sørensen informerer om nyt fra
Religionspædagogisk udvalg.

Ebbe Balck Sørensen orienterede om, at referatet fra
sidste møde i Religionspædagogisk Udvalg er tilsendt
stiftsrådet, hvorfor der ikke er nyt at informere om
derfra.
 
Anne Birgitte Reiter orienterede om nyt om SYLF:
Der er kommet ny provst i Stege-Vordingborg Provsti
og den tilknyttede skolelærer fra Vordingborg
opnormeres til fuld tid pr. 1. april 2023 (som
erstatning for sognepræst Dorte Hedegaard, der er
stoppet i skoletjenesten).

16 - Orientering fra stiftsudvalgene: Det
mellemkirkelige stiftsudvalg

Til orientering:
Anne Birgitte Reiter informerer om nyt fra Det
mellemkirkelige stiftsudvalg.

Anne Birgitte Reiter mindede om, at der er
stiftsgudstjeneste den 20. november kl. 14 i
domkirken, inkl. forbønsgudstjeneste og 100 års
fejring af Folkekirkens Nødhjælp. Det er der før
oplyst om i flere fora, men tilsyneladende er det
stadig ukendt for nogen.
 
Det mellemkirkelige udvalg har udpeget
teologistuderende Adrian Friis til at deltage i
Kristent-Muslimsk Samtaleforums leder- og
netværkskonference 2022, da temaet i år er unge.

17 - Orientering fra stiftsudvalgene: Kirken i
sommerlandet

Til orientering:
Anders Martin Lauritsen informerer om nyt fra
Kirken i sommerlandet.

Anders Martin Lauritsen orienterede om, at der ikke
været møde i udvalget endnu, da et planlagt møde
måtte aflyses pga. sygdom.
 
Udvalget søger at blive suppleret med et lægt
medlem fra Lolland Østre Provsti. Provstiudvalget
arbejder på sagen.

18 - Orientering fra stiftsudvalgene: Gudstjeneste-
og liturgiudvalget

Til orientering:
Palle Jacobsen informerer om nyt fra Gudstjeneste-
og liturgiudvalget.

Palle Jacobsen orienterede om, at det går trægt i
udvalget; det er svært at finde medlemmer til
udvalget. På lørdag er der kursus om
lægmandsgudstjeneste (uddannelse i at holde
lægmandsgudstjenester) i regi af distriktsforeningen
og stiftet; måske der kan findes interesse der.
 
Hidtil har det ikke været muligt at mødes i udvalget,
da der har ikke været opbakning til indkaldt møde.

19 - Orientering fra formanden

Til orientering:

 Susanne Møller orienterede om konferencen om
dekorum i november 2023. Hun tildeles stiftsrådets
plads.



Nyt fra Susanne Møller, herunder om
forhåndsinvitation til konference om dekorum i
november 2023 (vedlagt), samt opfølgning på
deltagelse i det fælles møde for alle
stiftsrådsmedlemmer i Odense den 26. november.

Sager:
Stiftsråd - ”Konference om Dekorum” onsdag den 8.
november 2023 kl. 11.00 til torsdag den 9. november
2023 kl. 13.00 i Vejle (2022 - 30274)

Bilag:
Forhåndsinvitation til Konference om Dekorum den
8. og 9. november 2023 i Vejle

 
Der er nu udsendt en endelig invitation til det fælles
stiftsrådsmøde i Odense den 26. november 2022.
Susanne Møller, Anders Martin Lauritsen, Palle
Jacobsen og Laura Håkansson deltager. De tilmelder
sig selv og koordinerer samkørsel.
 

20 - Orientering fra biskoppen

Til orientering:
Biskop Marianne Gaarden orienterer om relevant
nyt, herunder om ny whistleblowerordning
for folkekirkens arbejdspladser med mere end 50
ansatte. 

Marianne Gaarden orienterede om biskoppernes
opfordring til kirkeministeren om at afskaffe
folkekirkens fritagelse fra ligebehandlingsloven. På
trods af forbeholdet er der dog i dag flest kvindelige
præster i folkekirken, og Mariannes holdning er
fortsat, at det ikke er igennem lovregulering, at man
ændrer menneskers trosliv, det er gennem
rummelighed at holdninger ændres over tid.
 
Præstepraktikken er aflyst pga. for få tilmeldte.
 
Stiftet har stadig ansøgere til præstestillinger, men
kun få hver gang. Det opleves i alle stifter, som en ny
tendens nu også i de større byer.
 
Marianne er blevet inviteret til at være en del af
Mary Centrets Advisory Committee som
repræsentant for folkekirken. Komitéens opgave er
at rådgive et nyt forskningscenter under Københavns
Universitet, hvis formål er at finde løsninger på
konkrete samfundsproblemer gennem tværfaglig
viden og partnerskaber. Det kan fx handle om den
demografiske skævvridning i landet, som Marianne
netop har undersøgt i sin studieorlov.
 
Stiftskontorchef Lene Krabbesmark orienterede om,
at stifterne har lavet en fælles whistleblowerordning,
som også sogne med mere end 50 ansatte kan
tilslutte sig (de er forpligtet til at have en ordning).
Lokalt hører Nykøbing F. Sogn til i den kategori.
Ordningen vil snart kunne tilgås fra de enkelte
enheders hjemmesider.

21 - Eventuelt

 

Intet.
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