
Nykøbing Falster 1. august 2018 
 
 
Til stiftsråd og provstiudvalg og –sekretærer i Lolland-Falsters Stift 
 

INDBYDELSE TIL TEMADAG OM ØKONOMI I PROVSTI OG STIFT 
Lørdag den 6. oktober kl. 10-15.00 (ca.) i Lindeskovkirkens store sal 

 
Kirkens primære opgave er at fortælle om og leve af det kristne budskab om Guds kærlighed til os mennesker 
igennem hans søn Jesus Kristus. Imidlertid er det et faktum, at det økonomiske spiller – og må gøre det – en 
væsentlig rolle på alle niveauer i den kirkelige ledelse. Bygningsvedligeholdelse, medarbejdere, kirkelige ak-
tiviteter hænger alle mere eller mindre direkte sammen med det økonomiske råderum, der kan skabes via 
ligningsmidler og kapitalafkast. Med udsigt til, at dette i fremtiden kan blive mindre, er det vigtigt, at såvel 
investeringer som anvendelse af midlerne overvejes nøje. Stiftsrådet har derfor besluttet at afholde en te-
madag for dets medlemmer, hvor der sættes fokus på to væsentlige områder, nemlig Stifternes kapitalfor-
valtning og styringen af provstiernes økonomi. Vi finder det naturligt også at indbyde medlemmerne af stif-
tets provstiudvalg og provstisekretærerne og håber, at I vil afsætte tid til at deltage. 
Undervejs bydes der på frokost, hvorfor tilmelding er nødvendig. 
 
 
Program: 
kl. 10.00: Velkomst ved konstitueret formand for stiftsrådet, Steen Henriksen 
 
kl. 10.15: Formand for Stifternes Kapitalforvaltning og medlem af Aalborg stiftsråd, Jørgen Nielsen:  

SOGNENES PENGE OG KAPITALMARKEDET 

— Forårets skriverier i dagbladene har rejst spørgsmål ved, hvordan stifternes forvaltning af sogne-
nes embeds- og gravstedskapitaler fungerer. Særligt da der nu lempes på kravene. Vil forrentningen 
nu blive mere tilfredsstillende? Hvad med sikkerhed – og det etiske? 

 
kl. 12.00: Frokost 
 
kl. 13.00: Provst, Aarhus Sdr og afgående formand for provsteforeningen Jette Marie Bundgaard-Nielsen:  

BUDGETSTYRING SOM LEDELSESINSTRUMENT I PROVSTIERNE 

— Åbenhed og gennemsigtighed i provstiets forvaltning af økonomien har til formål at skabe an-
svarsfølelse og fælles solidaritet i fordelingen af pengene. Hvordan tager provstiudvalget ledelses-
ansvar i praksis, når det handler om låneprofiler, frie midler, fælles puljer, og dimensionering af drift, 
løn og anlægsmidler? 
 

Kl. ca. 15: Afslutning ved konstitueret formand for stiftsrådet, Steen Henriksen 
 
Tilmelding til lfstift@km.dk senest mandag den 1. oktober 2018 
 

Venlig hilsen 
Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift 

 
 

Steen Henriksen 
Konstitueret formand 

mailto:lfstift@km.dk

