Mødereferat

Dok.nr.: 116929/16

Referat fra mødet i stiftsrådet den 28. september 2016
I mødet deltog Bent Normann Olsen (formand), Steen Skovsgaard, Carsten Kruse, Susan
Rasmussen, Knud Erik Rasmussen, Steen Henriksen, Susanne Møller, Niels Reinhold Nielsen,
Ebbe Balck Sørensen, Mette Tangaa Jensen, Anne Reiter, Rebekka Kristensen, Anne Birgitte
Villadsen, Jakob V. Edvardsen (ref.)
Margrethe Tøttrup og Per Møller deltog ikke.
1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af pkt. 2.2.5. og 2.2.6.

2.

Økonomi
2.1.
2.1.1.
2.1.2.

Bevilgede lån 1. januar – 15. september 2016.
Taget til efterretning.
Status for det bindende stiftsbidrag pr. 15. september 2016
Taget til efterretning.

2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.

2.2.6.

Ansøgning om økonomisk støtte til ”Konference for kristne og
muslimske ledere i Danmark 2016”.
Der bevilges kr. 5.000 til konferencen.
Ansøgning om økonomisk støtte til ”Folkekirken som attraktiv
arbejdsplads”.
Der bevilges kr. 5.000 til projektet.
Ansøgning om økonomisk støtte til ”hæfte/bog om Hunseby Kirke”.
Der meldes afslag. Sekretariatet gør menighedsrådet opmærksomme på at
Stiftsfondet er nedlagt.
Ansøgning om økonomisk støtte til ”udarbejdelse af
dåbsforberedelsesmateriale til konvertitter fra islam”.
Der bevilges kr. 3.000 til projektet.
Ansøgning om økonomisk støtte til ”PR-folder om stiftets kirker”.
Steen Skovsgaard fortalte om en PR-folder over kirkerne i Gotland. Der
kunne laves en tilsvarende folder over kirkerne i Lolland-Falsters Stift til
udgivelse op til turistsæsonen 2017. Der nedsættes et udvalg. Bent
Normann Olsen oplyste at financieringen af folderen vil foregå i 2017. Der
bevilges kr. 20.000 i 2017.
Ansøgning om økonomisk støtte til ”Postkort, 10 bud til
Menighedsrådene”.
Steen Skovsgaard forklarede ideen som består af et postkort med 10 gode
råd til at komme i gang med det gode samarbejde i menighedsrådene. Der
bevilges kr. 5.000 til projektet.

2.3. Stiftsrådets budget 2017.
Bent Normann Olsen oplyste at budgettet går i 0 efter nogle rokeringer. Kr. 110.000
til stiftspræstestævnet er inddraget. Steen Skovsgaards endelige afrapportering
indeholdes i Årsberetning/temahæfte posten. Der er kr.77.000 til rådighed efter
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rokeringerne. Der er ikke budgetteret med en overførsel af overskud fra 2016 på
nuværende tidspunkt. Der er stadig en mulighed for at der kan blive et overskud til
overførsel fra 2016. Steen Skovsgaard fortalte at stiftspræstestævnet vil ligge dårligt
i 2017 på grund af bispevielsen. Det er derfor aflyst. Anne Birgitte Villadsen foreslog
at man flyttede kr. 9.000 fra posten Religionspædagogisk udvalg til posten
Folkekirke og Religionsmøde. Budgettet blev godkendt.
3.

Midtvejsorientering fra Jette Walther Birk om ”Præsteudveksling med
Mecklenburg”.
Bent Normann Olsen oplyste at emeriti også deltager i udvekslingen og at der vil komme
en forholdvis lille udgift i den forbindelse. Præsternes udgifter til deltagelsen er dækket.

4.

Indbydelse til ”Konference for kristne og muslimske ledere i Danmark 2016”.
Susan Rasmussen vil gerne deltage i konference og deltager for Folkekirke og
Religionsmøde. Anne Birgitte Villadsen foreslog at Dorthe Hedegaard deltager.

5.

Orientering fra den fælles kapitalforvaltning om udbud af opgaven som
administrator.
Ebbe Balck Sørensen oplyste at 1. halvår har været overraskende positivt. Hvis renten i
USA stiger vil det dog have en negativ effekt. Der vil formentlig komme et knæk og så
”kører den igen”. Knud Erik Rasmussen nævner at det ikke kun er hvis renten i USA stiger,
men også hvis den stiger i resten af verden. Stigende rente betyder dog højere vækst.
Knud Erik Rasmussen fortæller at begge forvaltere ligger over gennemsnittet mht udbytte.

6.

Årsberetning 2015/16 fra Folkekirke og Religionsmøde.
Hæfter blev uddelt.

7.

Priser for DVD indeholdende festgudstjenesten i Maribo Domkirke.
Sekretariatet sender svar fra DR til Maribo domsogns menighedsråd. Som privatperson
skal man henvende sig til DR for at købe DVD’en. KODA regler blev diskuteret.

8.

Orientering fra den fælles kapitalforvaltning om udbytte for første halvår 2016.
Intet at bemærke.

9.

Stiftsrådenes fællesmøde 2017 afholdes i Lolland-Falsters Stift.
Steen Skovsgaard og Susan Rasmussen deltog i fællesmødet 2016 i Roskilde og foreslog
der at Lolland-Falsters Stift skulle være vært i 2017. Ribe tilbød sig også. Det blev
vedtaget at afholde fællesmødet d. 7. oktober, med besøg i Domkirken og Pilgrimshuset.
Sekretariatet undersøger om der er plads til 60-70 deltagere i Bangs Have. Fællesmødet
finansieres delvist ved deltagerbetaling og resten af midlerne gives af stiftsrådet.

10. E-mail fra Birgit E.E. Mikkelsen med tak for økonomisk støtte til
Birgittaforeningens årsmøde d. 23.-26. maj.
Taget til efterretning.
11. Orientering ved formanden
Intet at berette.
12. Orientering ved biskoppen
Steen Skovsgaard har fået bevilget et Ph.d. studium ved Århus Universitet og gav udtryk for at
det er en fantastisk måde at kunne afslutte sit arbejdsliv på, med fordybelse i et spændende
emne. Biskoppen brænder virkeligt for at komme i gang med studiet men ikke for at skulle
forlade stiftet hvor der er så meget der kører godt. 12 år er en rimelig spand af år for en
biskop. En ny biskop vil få det godt med gode medarbejdere på stiftet. Afskedsgudstjenesten
vil blive afholdt i forbindelse med Landemode 2017, d. 14. juni. D. 1. august vil den nye biskop
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formentlig tiltræde. Bispevielsen skal koordineres med dronningens kalender. Tjenesteboligen
skal være klar til den nye biskop fra dag 1. Steen Skovsgaard ønskes tillykke.
Steen Skovsgaard: i næste uge er der præstepraktik. Fra fredag og weekenden over. Der er 9
tilmeldte. Hans Ravn Iversen skriver i dagens KD, at grunden til at Lolland-Falsters Stift ikke
mangler præster netop skyldes præstepraktikken.
Der er problemer i Kappel som er kommet i avisen. Biskoppen har haft møder med præst og
MR-formand og vil bruge en konflikt mægler.
Ebbe Balck Sørensen: Hvad gør vi hvis der ikke melder sig kandidater til Nysted
Menighedsråd? Steen Skovsgaard svarer at der så skal afholdes et udfyldningsvalg. Der er
flere steder i stiftet hvor der er et problem. Anne Birgitte Villadsen savner en oversigt over
antal opstillede til menighedsrådsvalgene i provstiet. Anne Birgitte Villadsen: skal gamle MR
medlemmer blive siddende hvis der ikke er nye til at træde til? Carsten Kruse: når perioden
ophører er læge medlemmer ikke med mere men det er præsten som er født medlem. Der skal
være udfyldningsvalg hvis der ikke er medlemmer nok.
Steen Skovsgaard: Ansættelser. Pilgrimshusets bestyrer-stilling er slået op da den er
tidsbegrænset. 2 præstestillinger er blevet omdefineret. Dorte Hedegaard er blevet præst i
Nordvestfalster pastorat med 50% forpligtelse til ”Kirken på landet”. Dortes stilling er slået op i
Nyk. som korshærspræst som 55-45 stilling i samarbejde med kirkens korshær. Hans Måløe
overtager funktionen som studenterpræst.
Provsterne og Steen Skovsgaard tager til Færøerne næste uge. Her vil emnerne bl.a. være
udkantsproblematikken samt degnegudstjenester.
Steen Skovsgaard: Har holdt møde med formand og generalsekretær i Folkekirke og
Religionsmøde. Det var godt og er mundet ud i god ånd.
Steen Skovsgaard var på visitats i Majbølle-Vigsnæs i søndags. Formand for valgbestyrelsen,
Kenneth Nielsen, har lavet handicapvenlighedstests på flere kirker og det er vigtigt at tage
hans konklusioner alvorligt. Bent Normann Olsen fortalte at der kan hentes tilskud til handicap
projekter.
13. Orientering ved udvalgene
SUK v/Susan Rasmussen: Er med i SUK på LF. Der er også et landsdækkende SUK. Udvalget
startede med et hæfte ”Unge om tro & kirke”. Susan sætter spørgsmålstegn ved om
studenterpræstestillingen fremover skal hedde ”studenterpræst”. Han/hun kunne hedde
”uddannelsespræst” eller ”ungdomspræst”. To unge i SUK udvalget er i gang med at arrangere
en ungdomsgudstjeneste. SUK udvalget har valgt at beholde resten af deres tildelte midler for
i år pga førnævnte projekt. Udvalgsmedlemmerne har været med i konferencer i andre stiftet.
Diakoniudvalget v/Mette Tangaa Jensen: Diakoniudvalget vil gerne beholde deres resterende
penge for i år. Disse midler skal bruges til en temadag d. 13. oktober, vedr. pilgrimsvandring.
Temadagen afholdes i Pilgrimshuset.
14. Eventuelt
Intet at berette.
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