
Referat fra lukket landemode 2019 

Tilstede: Biskop Marianne Gaarden, domprovst Anne Reiter, provst Bjarne A. Madsen, provst Johannes Olav 

Kruse Kristensen, provst Michael Fagerlund og specialkonsulent Trine Frydkjær Paulsen. 

Afbud: stiftsamtmand Henrik Horster. 

 

Ad 1) Dagsordenen blev godkendt.  

Ad 2) Johannes Olav Kruse Kristensen prædiker næste år, suppleant er Bjarne A. Madsen. 

Ad 3) Regnskab med bilag, følgebrev samt referat fra seneneste møde i støttekredsen er fremsendt til 

mødedeltagerne forud for landemodet. 

Michael Fagerlund gennemgik regnskabet, der viser underskud på 28.000 kr. Dette skyldes flere 

engangsinvesteringer bl.a. solpaneler for at holde Strandkirken fri for fugt i vinterhalvåret og en rampe for 

forbedring af adgangsforholdene. 

Fremover vil der i regnskabet figurere hensættelser til vedligeholdelse. 

Komiteen har bedt et nyt medlem indtræde i bestyrelsen, Lars Terkildsen. Landemodet godkender Lars 

Therkildsens indtræden samt regnskabet for 2018. 

Rapport om ”Kirken i sommerlandet” er meget relevant for stiftet og der bør udarbejdes en plan for 

turisme og fleksboligejere – hvordan kan ændring i samfundet imødekommes?  

Marianne Gaarden foreslår nedsættelsen af et udvalg, som kan bearbejde rapporten med deltagelse af 

sognepræsterne fra de pastorater, hvor man forventer en stigning i antallet af fleksboliger samt evt. 

lægfolk. 

Ad 4) Møde mellem Kirkeministeriet og Moderniseringsstyrelsen omkring en ændring af stillingen til en 

overenskomstansættelse den 24. juni 2019. Forhåbentlig vil Moderniseringsstyrelsen ikke ind over og 

stillingen kan blive slået inden sommerferien. 

Data fra bispevisitter er analyseret og skal danne grundlag for en plan for stiftet de næste år. Det er 

udfordring med overskud af kirkebygninger og kirkegårde.  

Nedsættelse af arbejdsgruppe som skal se på en eventuel flytning af stiftsgrænser. Biskoppen i Viborg 

skubber på for dette, hvilket for Lolland-Falsters stift på sigt vil være en fordel. 

Præstesituationen: Der har været ét genopslag. Vi modtager mellem 3 og 7 ansøgninger pr. stilling, hvor ca. 

halvdelen er kompetente.  

Ad 5) Anne Reiter: Ikke yderligere at tilføje i forhold til provstemødet den 7. juni 2019. 

 

Bjarne A. Madsen: Ikke yderligere at tilføje i forhold til provstemødet den 7. juni 2019. 

 

Johannes Olav Kruse Kristensen:  Ikke yderligere at tilføje i forhold til provstemødet den 7. juni 2019. 



 

Michael Fagerlund:  Nr. Kirkeby – udvikler sig fortsat. Bindebeslag skal håndsmedes – de koster 4.000 kr. pr 

stk. og der skal bruges 80 stykker. Derudover er der en problematik med bindebjælkerne. Der er møde med 

Nationalmuseet og den kongelige bygningsinspektør torsdag den 20. juni 2019. 

Differentieret vedligeholdelsesplanen skal der fokus på – provsterne bør allerede nu overveje dette ift. 

provstiets kirker. 

Standset et arbejde i Nr. Vedby, hvor menighedsrådet var gået i gang med at nedrive et kirkedige. 

På nyligt formandsmøde har Michael meddelt, at provstiudvalget er langt mere positivt stemt overfor 

ansøgninger, som styrker kirkelivet i forhold til ansøgninger som fx ombygninger mv. 

Ad 6) Udgår grundet afbud fra stiftsamtmanden. 

Ad 7) Intet at tilføje 

 

 


