Til medlemmerne af stiftsrådet
i Lolland-Falsters Stift

12. maj 2015
Dok.nr. 51613-15
HNN/tabs

Beretning fra stiftsrådsmøde i Lolland-Falsters Stift
torsdag d. 7. maj 2015 kl. 16.00 – 18.00 i Bispegårdens mødelokale A og B

Deltagere
Gejstlige medlemmer:
Biskop Steen Skovsgaard (SSK) Lolland-Falsters Stift
Domprovst Ole Opstrup (OO) Maribo Domprovsti
Provst Anne Birgitte Villadsen (ABV) Lolland Østre Provsti
Sognepræst Per Møller (PM) Maribo Domprovsti
Læge medlemmer:
Falster Provsti
Niels Reinhold Nielsen
(NRN) Nykøbing F. Sogns Menighedsråd
Steen Henriksen
(SH) Tingsted Sogns Menighedsråd

Lolland Østre Provsti:
Ebbe Balck Sørensen
(EBS) Herritslev Sogns Menighedsråd
Knud Erik Rasmussen
(KER) Våbensted-Engestofte Sognes
Menighedsråd

Lolland Vestre Provsti
Mette Tangaa Jensen (næstformand)
(MT) Skt. Nikolai Sogns Menighedsråd
Susan Rasmussen
(SR) Gloslunde-Græshave-Dannemare-Tillitse
Sognes Menighedsråd

Maribo Domprovsti
Bent Normann Olsen (formand)
(BNO) Maribo Domsogns Menighedsråd
Susanne Møller
(SM) Vejleby Sogns Menighedsråd

Fra stiftsadministrationen deltog:
konstitueret stiftskontorchef Henrik N. Nielsen (HNN, ref.)
bispesekretær Tanja B. Sørensen (TABS, møderef.)
Afbud fra:
Sognepræst Rebekka Maria Kristensen (RMK) Utterslev-Herredskirke-Løjtofte Pastorat
Sognepræst Margrethe Tøttrup (MT) Stubbekøbing

Der var forinden møde udsendt følgende dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Økonomi
2.1.
2.1.1.
Nyt fra Budgetfølgegruppen/Budgetsamrådet v/ Henrik N. Nielsen og Knud Erik
Rasmussen
2.1.2.
Status for Gias og KAS v/Henrik N. Nielsen og Steen Henriksen
2.1.3.
Bevilgede lån 1. januar -25. april 2015 (bilag)
2.1.4.
Årsrapport for stiftsmidlerne 2014 (bilag)
2.2.
2.2.1.
Status for det bindende stiftsbidrag pr. 25. april 2015 (bilag)
2.2.2.
Godkendelse af samarbejde med Stege-Vordingborg Provsti om Skoletjeneste – SYLF
(bilag)
2.2.3.
Ansøgning fra Bibelselskabet om støtte til bibler til danske hospitaler (bilag)
2.2.4.
Ansøgning om støtte til projekt om Folkekirken som attraktiv arbejdsplads
2.2.5.
Ansøgning fra Landsforeningen af Menighedsråd om støtte til den kirkelige filmpris
Gabriel (bilag)
2.2.6.
Ansøgning fra Susan Rasmussen om 4.567,- kroner til deltagelse i Folkekirkens
Nødhjælps rejse til Israel og Gaza 25.-29. maj 2015.
3. Orientering ved formanden
3.1. Henvendelse fra landsforeningen – drøftelse af dåbstal (bilag)
3.2. Invitation – kirken på landet, seminar for en række indbudte (bilag)
4. Orientering ved biskoppen
4.1. Evaluering af Landemodet/årsmødet – herunder tid og navn og indhold
4.2. Fastlæggelse af placering af provstestillinger/-boliger
4.3. Opslag af stillingen som domprovst i Maribo
4.4. Strukturændringer (Holeby-Errindlev-Fuglse)
4.5. En udmelding vedr. stiftskontorchefstillingen efterspørges
5. Udvalgene
5.1. Orientering fra stiftsrådsmedlemmerne i udvalgene
5.2. Jubilæumsudvalget for domkirkens 600 år
5.3. Forslag om at Innovationsudvalget tildeles kompetence til at uddele Initiativprisen
uden forelæggelse for stiftsrådet
5.4. Kørselsgodtgørelse til medlemmer af stiftsrådet
6. Henvendelse om adgang til bilagene fra stiftsrådsmøderne i forbindelse med udsendelse af
referat
7. Nyt fra Præsteudveksling med Mecklenburg (bilag)
8. Eventuelt
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1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.
2. Økonomi.
2.1.
2.1.1.
Nyt fra Budgetfølgegruppen/Budgetsamrådet v/ HNN og KER.
Møde hvor ministeren deltog. Hun vil deltage i fremtidige møder.
Pensionsområdet er udfordret. Bidraget skal være højere. Landskirkeskatten vil følge
den normale udvikling. Der afholdes et tema møde i nærmeste fremtid.
HNN oplyste at kontorchef Jørgen Lützau fra Aalborg Stift har overtaget Helle Samsons
plads i budgetfølgegruppen.
2.1.2.
Status for Gias og KAS v/HNN og EBS.
EBS: Referater udsendes og kan findes via nettet. 40 mio. fortsat. Renterne er
stigende. Afkastet vil være mindre næste gang, da obligationernes kursværdier er
pressede. Der er lovet maksimalt 0,5 – 1 % afkast fra eksperterne – et meget moderat
afkast. Der arbejdes med andre investeringsmuligheder end de traditionelle.
EU-udbud er under overvejelse. Kammeradvokaten er meget dyr, og man har derfor
valgt et andet advokatfirma i Aalborg til at styre EU-udbuddet. Pligtig til at udbyde
servicekontrakter ca. hvert 4. år.
2.1.3.
Bevilgede lån 1. januar - 25. april 2015 (bilag).
Ingen bemærkninger.
2.1.4.
Årsrapport for stiftsmidlerne 2014 (bilag).
Den underskrevne udgave var lovet udsendt til stiftsrådsmedlemmerne. Den kan
hentes via stiftsrådets dagsorden på intranettet.
2.2.
2.2.1.
Status for det bindende stiftsbidrag pr. 25. april 2015 (bilag).
Kr. 120.000,- i frie midler.
Ændring vedr. årsberetning, Lolland-Falsters Stifts temahæfte, kr. 105.000,- pga.
genoptryk af postille.
2.2.2.
Godkendelse af samarbejde mellem LOF og Stege-Vordingborg Provsti om
Skoletjeneste – SYLF (bilag).
Det er første gang at man arbejder tværstiftsligt på denne måde, derfor skal der
godkendes en vedtægt og udfærdiges en samarbejdsaftale.
Der er sket ansættelse af 1 lærer, hvor provstiet i Stege-Vordingborg skal være
ansættende myndighed.
1 medlem af religion pædagogisk udvalg og 1 fra stiftsrådet i LOF skal udpeges.
Formelle rammer skal på plads.
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Vedtægten skal godkendes og underskrives af stiftsrådet, som også skal være
medfinansierende.
Vedtægt og samarbejdsaftale sendes samtidigt ind til Kirkeministeriet.
BNO udpeges som repræsentant for stiftsrådet. Vedtægter blev godkendt.
2.2.3.
Ansøgning fra Bibelselskabet om støtte til bibler til danske hospitaler (bilag).
Bevilget kr. 5.000,-.
2.2.4.
Ansøgning om støtte til projekt om Folkekirken som attraktiv arbejdsplads.
Der meddeles afslag på støtte til projektet.
2.2.5.
Ansøgning fra Landsforeningen af Menighedsråd om støtte til den kirkelige
filmpris Gabriel (bilag).
Afslag iht. tidligere behandlet ansøgning om samme emne.
2.2.6.
Ansøgning fra Susan Rasmussen om 4.567,00 kroner til deltagelse i
Folkekirkens Nødhjælps rejse til Israel og Gaza 25.-29. maj 2015.
SR orienterer om rejsens formål hvorefter hun forlod mødet.
Ansøgningen blev bevilget. SR fortæller om rejsen når hun kommer hjem.
3. Orientering ved formanden.
3.1. Henvendelse fra landsforeningen – drøftelse af dåbstal (bilag).
SSK orienterede vedr. tal for Lolland-Falsters Stift.
Emnet blev taget op af kirkeminister Marianne Jelved på seneste bispesamråd.
Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) er inddraget i håndteringen af
dåbstal og initiativer i den forbindelse.
Emnet er med på programmet ved Landsforeningens årlige møde.
Pt. er der ikke videre stiftslige initiativer vedr. arbejdet med en forhøjelse af dåbstal.
Drøftelse: tidligere har stiftsrådet været søgt om støtte til et initiativ til foldere vedr.
dåb for voksne som blev afslået.
Opfordring til dåb vil evt. blive drøftet ved stiftspræstestævne i august 2015: Er du i
tvivl, så døb dit barn.
SSK vil følge op på emnet med henvendelse til pressen.
BNO svarer landsforeningen.
3.2. Invitation – kirken på landet, seminar for en række indbudte (bilag).
SM og sognepræst Henrik Gade Jensen har takket ja til at deltage i seminaret efter
opfordring fra SSK.
4. Orientering ved biskoppen.
4.1. Evaluering af Landemode – herunder tid og navn og indhold.
Landemode er fastlagt til onsdag d. 10. juni 2015, foredrag ved Massoud
Fouroozandeh. Nyhed lagt på DAP og på stiftets hjemmeside. Bemærk tilmelding.
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4.2. Fastlæggelse af placering af provstestillinger/-boliger.
Domprovst Ole Opstrup tiltræder pr. 1. august 2015 en retrætestilling i HalstedAvnede Pastorat som sognepræst.
Biskoppens tanke er, at Halsted-Avnede skal være fremtidigt provsteembede med
boligpligt.
Provsteembedet i Lolland Østre ligger fast i Radsted-Tårs. Falster Provsti i Nykøbing F.
Maribo Domprovsti i Maribo. SSK bemærkede at der dermed er en lige fordeling
mellem by- og landsogne.
4.3. Opslag af stillingen som domprovst i Maribo.
Stillingen slås op i efteråret til besættelse pr. 1. januar 2016. Regler for ansættelsen
medsendes referatet (bilag). Tidsplan for ansættelsesforløbet er under udarbejdelse.
4.4. Strukturændringer (kommende Holeby-Errindlev-Fuglse pastorat).
SSK orienterede om kommende ændringer som er blevet relevante grundet vakance i
Fuglse. Der afholdes møde i juni måned 2015 med menighedsrådene i de 8 sogne. Der
er ikke befolkningsmæssigt grundlag for at videreføre pastoraterne som hidtil. Der vil
være 2 sognepræster ansat i det kommende pastorat med ca. 3.200 indbyggere.
SSK bemærkede at der er gang i sammenlægning af menighedsråd flere steder i
stiftet.
4.5. En udmelding vedr. stiftskontorchefstillingen efterspørges.
SSK oplyser at en meddelelse om ansættelse af den ny stiftskontorchef udsendes
snarest.
5. Udvalgene.
5.1. Orientering fra stiftsrådsmedlemmerne i udvalgene.
MT orienterer fra diakoniudvalget. Ragna Lollike er udtrådt pr. 1. maj 2015. Stiftsrådet
skal udpege et nyt medlem.
5.2. Jubilæumsudvalget for Maribo Domkirke 600 års jubilæum – 24. maj 2016.
Opdatering fra BNO. Rammerne er fastlagt.
Arrangementet er pt. skrevet i H.M. Dronningens kalender. Hoffet vender tilbage med
endeligt tilsagn eller frafald.
3 møder afholdt i jubilæumsudvalg. Næste møde afholdes d. 17. juni 2015.
5.3. Forslag om at Innovationsudvalget tildeles kompetence til at uddele
Initiativprisen uden forelæggelse for stiftsrådet.
Godkendt.
6. Orientering fra stiftsadministrationen.
6.1. Kørselsgodtgørelse til medlemmer af stiftsrådet.
Præcisering af reglerne. Det er kørsel til lav takst.
Der kommer en skriftlig udmelding fra stiftsadministrationen til
stiftsrådsmedlemmerne.
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7. Henvendelse om adgang til bilagene fra stiftsrådsmøderne i forbindelse med
udsendelse af referat.
Forslag om at lægge bilag ud til offentligheden, da referaterne bliver mere læsevenlige.
Det blev indtil videre vedtaget, at hvis man som udefrakommende er interesseret i bilag til
referater, så kan man rette henvendelse til stiftsadministrationen for at få aktindsigt.
Der skal gøres opmærksom på i forbindelse med udlæggelse af referater på stiftets
hjemmeside, at man kan rette henvendelse til medlemmer af stiftsrådet eller
stiftsadministrationen for at få udleveret bilag.
Man skal huske på at der er regler for hvilke sager man kan udlevere bilag til. Personsager
kan man ikke udlevere bilag til. Det er ikke muligt at lægge samtlige bilag ud på stiftets
hjemmeside.
Stiftsadministrationen undersøger mulighederne og sender svar i forbindelse m.
henvendelsen.
8. Nyt fra Præsteudveksling med Mecklenburg (bilag).
Præsteudveksling foregår i Idestrup med indkvartering hos private. NRN foreslog at de
besøgende kommer på tur i Klosterkirken og ser den Mecklenburgske anetavle som lige er
blevet restaureret. HNN giver besked til sognepræst og tovholder Jette Walther Birk om
muligheden.
9. Eventuelt.
1. Det nye krematorie. Bedemændene kører til de billigste krematorier. NRN oplyser at
problematikken er ved at løse sig via sænkning af provenu på brug af køleanlæg oplyser
NRN.
2. SSK erindrede om, at der d. 18. maj 2015 er temadag i Sognets Hus i Maribo vedr.
Pilgrimshuset. Tilmelding til pilgrimspræst Elizabeth Knox-Seith (nyhed på stiftets
hjemmeside).
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