Til medlemmerne af stiftsrådet
Stiftsrådet
19. september 2012
Dok.nr.: 96630/12
HNN

Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift onsdag den 12. september 2012
Følgende deltog i mødet:
Bent Normann Olsen, formand (BNO)
Steen Skovsgaard (SSK)
Sognepræst John Andersen (JA)
Erik Rasmussen, næstformand (ER)
Knud Brusgaard Nielsen (KBN)
Knud Erik Rasmussen (KER)
Stiftskontorchef Helle Samson (HS)

Susanne Høgh Nielsen (SHN)
Mette Tangaa Jensen (MTJ)
Sognepræst Michael Fagerlund (MF)
Provst Jens D. Lose (JDL)
Jørn Peter Pejdal (JPP)
Domprovst Ole Opstrup (OOP)
Stiftsfuldmægtig Henrik N. Nielsen (HNN) (ref.)

Der var afbud fra Jørgen Ringsing, Ulla Schou Rasmussen og Stiftskasserer Frans Rasmussen.
Der var udsendt følgende dagsorden til mødet.
1.

Godkendelse af dagsorden.

1.2

Drøftelse af kommunikationsstrategi herunder evt. nedsættelse af udvalg– fortsættelse
af drøftelse fra mødet den 23. maj 2012. (bilag).

2.

Økonomi.

2.1.
a. Stiftsmidlerne pr. 31. august 2012, orientering ved Frans Rasmussen.
b. Bevilgede lån 1. januar – 31. august 2012 (bilag).
c. Nyt fra Budgetfølgegruppen/Budgetsamrådet v/ Helle Samson og
Erik Rasmussen.
d. Orientering vedrørende den fælles kapitalforvaltning KAS samt
GIAS (bilag).
2.2.
a. Status for det bindende stiftsbidrag pr. 31. august 2011 (bilag).
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b. Påbegyndelse af overvejelser om udmelding af budgetposter for 2013. Budgetposter
udmeldes på hjemmesiden efter stiftsrådsmødet i november måned 2012.
c. Invitation fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd møde den 1.-2. februar 2013 (bilag).
d. Ansøgning fra Folkekirkens Ungdomskor om støtte til korkonsulenten (bilag).
e. Ansøgning om støtte til ” Konference for kristne og muslimske ledere i Danmark”
(bilag).
f. Ansøgning fra Udvalget bag Emmausmøde v/ Karen N. Stubkjær (bilag).
g. Efterretningssag – frigivelse af embedskapital – Ny præstegård i Vålse Sogn (bilag).
h. Brev fra Bryssel/EU – Ophør af abonnement med udgangen af 2012 (bilag).
i. Drøftelse af stiftsrådets økonomiske støtte til indsatsområdet – undervisning.
j. Forslag fra biskoppen om udskrivning af prisopgave om holdninger til folkekirken i
LF-Stift (bilag).
k. Ansøgning om 5.000 kroner til projekt fyld Danmarks Kirker (bilag).

3.

Orientering ved formanden.
Invitation til fælles Stiftsrådsmøde (bilag).
Nyt vedrørende projekt om kirkeruter.
Opfølgning om udtalelse angående læreruddannelsen.
Ministeriets evaluering af stiftsrådene - det fælles svar.
Det fælles stiftsrådsmøde den 22. september 2012. Deltagere er Steen Skovsgaard og
Jørn Peter Pejdal.
Ændring i ordning for indsamling til mellemkirkeligt samarbejde (bilag).

4.

Orientering ved biskoppen.
Pilgrimsrute.
Refugiet.
Stiftspræstestævne.

5.

Status fra Udvalget om Udvalgsstrukturen (bilag).

6.

Orientering fra stiftsadministrationen v/ Stiftskontorchef Helle Samson.

7.

Eventuelt.

1.1.
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 2.2. l ansøgning fra PRIS om støtte til Nordisk
Sygehuskonference 2013, samt tilføjelse af punkt 2.2. m, ansøgning fra Danmarks Kirkelige
Mediecenter – projekt om fokus på børn, familier og kirke gennem fortællinger og forskning.

1.2.
Det udsendte oplæg fra biskoppen og formanden drøftedes. SSK redegjorde for tankerne bag en
kommunikationsstrategi vedtaget af stiftsrådet som en afløser for tidligere kommunikationsfora.
SSK bemærkede, at profileringsafsnittet skal udbygges med udgivelse af en stiftsårbog/landemodehæfte. Oplægget er, at dette bliver gratis for menighedsrådene. Yderligere skal der
udgives et årligt temahæfte samt et digitalt nyhedsbrev.
Denne kommunikationsstrategi vurderer stiftsadministrationen kræver en personalemæssig indsats,
der ligger udover den almindelige servicering af stiftsrådet.
Stiftsrådet vedtog at afsætte 100.000 kroner årligt i 2013 og 2014 til kommunikationsstrategien
hvoraf 53.000 kroner afsættes til udgivelser og det resterende beløb til delvis aflønning af
kommunikationsmedarbejder i stiftsadministrationen jf. herved budgetoverslag fra september
måned 2012.
Ordningen tages op til evaluering efter ca. 18 måneder.
Efter en drøftelse blev det besluttet, at landemodehæftet er gratis.
Udgivelse af temahæfte og landemodehæfte påbegyndes allerede i 2012.
2.
2.1.
a.
Helle Samson orienterede om, at der den 11. -13. september 2012 sker konvertering til KAS fra
SØS. Der vil foreligge en statusoversigt i forbindelse med stiftsrådsmødet i november 2012.
Udlånsprocenten var 70 pr. 31. august 2012.
b.
Oversigten blev taget til efterretning. Oversigten er bilag 1 til denne beretning.
c.
HS orienterede kort fra mødet i budgetfølgegruppen og budgetsamrådet primo september 2012.
Siden 2004 er bl.a. stifterne pålagt en 2 % besparelse pr. år. Beløbet indgår i den såkaldte
omprioriteringspulje, som p.t. udgør ca.10,5 mio. kroner. Puljen uddeles efter ansøgninger, til
projekter og særopgaver. Stiftsadministrationerne har for 2013 ansøgt om 3,9 mio. kroner, der
primært skal anvendes til udgifter vedrørende centerdannelserne i stifterne og igangsætningen heraf.
d.
Erik Rasmussen henviste til brev af 24. juli 2012 om a´contoudbytte pr. 30. juni 2012. Afkastet er
henholdsvis 1,25 og 1,5 % hos de to investorer.

Det gennemsnitlige udbytte for 2012 forventes at være 3,375 %, lidt over det budgetterede på 3,0.
Der blev udtalt kritik af referatet fra mødet i bestyrelsen for den fælles kapitalforvaltning den 23.
august 2012. Referatet indeholder en del forståelses fejl. Erik Rasmussen vil tage bemærkningerne
med til bestyrelsen i forbindelse med næste møde.
2.2.
a.
Oversigten blev gennemgået. Henrik N. Nielsen oplyste, at der er kommet tilbagemeldinger fra
mellemkirkeligt stiftsudvalg, som forventer at bruge de bevilgede midler og holde budgettet. Øvrige
store udvalg er anmodet om at komme med tilsvarende tilbagemelding.
Det vurderes, at der ikke er overskridelser, og at de frie midler, pr. 31. august 2012 udgør 107.000
kroner. Af disse er der bevilget 43.000 kroner til udgivelse af landemodehæfte og temahæfte i
efteråret/vinter 2012.
b.
Når der er, er indkommet status fra Religionspædagogisk Udvalg og øvrige faste bidragsmodtagere
vil HNN udsende en redegørelse til stiftsrådet med oplysninger til forventningerne til 2013.
Da der allerede er truffet beslutning om, at bruge 100.000 kroner på kommunikationsstrategien skal
der tages højde for dette ved budgetlægningen. Det kan vise sig, at stiftsrådet kun har ganske
beskedne frie midler i 2013.
c.
Tilmeldinger til mødet den 1.-2. februar 2013 sker via sekretæren for udvalget. Mail bedes indsendt
senest den 6. januar 2012 på hnn@km.dk.
d.
Det besluttedes, at meddele afslag på ansøgning fra Folkekirkens Ungdomskor.
e.
Det besluttedes, at meddele afslag på ansøgning fra Folkekirke og Religionsmøde – konference for
kristne og muslimske ledere.
f.
Det besluttedes, at meddele afslag på ansøgning fra Udvalget bag Emmaus-mødet 2012.
g.
Frigivelse af midlerne til Vålse Præstegård blev taget til efterretning. Jens D. Lose oplyste, at
provstiudvalget nu har besluttet at meddele grønt lys for en fuldstændig igangsætning af projektet
og i den anledning har indsendt anbefaling til stiftsrådet om bevilling af lån i stiftsmidlerne. Når
salget af den tidligere præstegård i Nr. Vedby er på plads vil provenuet skulle anvendes til
ekstraordinær nedbringelse af lånet. Stiftsrådet tog dette til efterretning.

i.
Det blev taget til efterretning, at abonnementet ophører ved udgangen af 2012.
h.
SSK uddelte rapport af sognepræst Kasper Høyer fra foråret 2012 om omfanget af samarbejde om
kirkelig børne- og voksenundervisning. Rapporten er baseret på en spørgeundersøgelse blandt
præsterne i stiftet. Undersøgelsen blev drøftet på stiftspræstestævnet. For tiden er der ikke
udgiftskrævende planer, og der arbejdes ud fra, at der anvendes midler bevilget til religionspædagogisk udvalg, når det gælder indsatsen på undervisningsområdet. Mette Tangaa spurgte til,
hvornår der forventes nogle konklusioner om undervisningsstrategien. SSK bemærkede, at disse vil
foreligge i januar 2013.
j.
SSK redegjorde for baggrunden for sin ansøgning til stiftsrådet om støtte til, at der udskrives en
prisopgave i samarbejde med Københavns Universitets Teologiske Fakultet for at få udarbejdet en
undersøgelse af, hvad folkekirkemedlemmer i Lolland-Falsters Stift tænker og mener om
folkekirken i stiftet, hvad der er deres ønsker og behov og forventninger.
Forslaget blev drøftet. Stiftsrådet var positiv over for forslaget – et enkelt medlem tilkendegav, at
det var det bedste projekt, der længe var blevet forelagt Stiftsrådet.
Enighed om at der afsættes 15.000, kr. til prisopgaven.
Der nedsattes et bedømmelsesudvalg som sammen med lektor Hans Raun Iversen, Det Teologiske
Fakultet, skal arbejde med undersøgelsesmaterialet i forbindelse med prisopgaven. Udvalget består
af følgende:
Biskop Steen Skovsgaard, provst Bjarne Madsen (repræsentant for stiftets provster), og fra
stiftsrådet Bent Normann Olsen, sognepræst Michael Fagerlund, Susanne Nielsen, Mette Tangaa.
k.
Stiftsrådet vedtog at imødekomme ansøgningen om driftstilskud på 5.000,- kr. for 2012 fra udvalget
for Fyld Danmarks Kirker.
l.
Stiftsrådet besluttede at meddele afslag på ansøgningen om midler til Nordisk
Sygehuspræstekonference 2013. Der vil efter ansøgning blive ydet støtte til konkrete deltagere i
konferencen fra stiftet.
m.
Stiftsrådet besluttede at meddele afslag på ansøgning til et projekt udarbejdet af DKM med fokus på
børn, familier og kirke gennem fortællinger og forskning.
3:
BNO orienterede om følgende:
Der er positive tilbagemeldinger på projektet om kirkeruterne. Lige nu er man i gang med
videooptagelser med information om de enkelte kirker mv. Der er stor hjælp til projektet fra
sognepræsten i Stubbekøbing.

Ved sidste møde drøftedes en eventuel indsigelse i forbindelse med overvejelserne om at fjerne
undervisningen i religion fra læreruddannelsen. Dagen efter kom et politisk forslag om at bevare
religion som en del af læreruddannelsen, og derfor bortfaldt baggrunden for indsigelsen.
Der gennemføres i denne tid en landsdækkende evaluering af stiftsrådene. Nogle medlemmer af
stiftsrådet skal interviewes af 2 medarbejdere fra ministeriet efter dagens møde og der gennemføres
også et separat interview med biskoppen.
Evalueringen skal indgå i det det udvalgsarbejde, som nu skal i gang efter at det i går blev meldt ud,
at udvalget om folkekirkens styrelse nu er nedsat. Udvalget skal have afsluttet sit arbejde med
udgangen af 2013.
Der deltager 2 medlemmer fra stiftsrådet i det fælles stiftsrådsmøde i Odense den 22. september.
Det er biskop Steen Skovsgaard og Jørgen Pejdal. Endvidere deltager stiftskontorchef Helle
Samson.
Folkekirkens Mellemkirkelige Råd har udsendt et brev til stiftsrådene med en orientering om en
ændring i ordning for sognemenighedernes indsamling til mellemkirkeligt arbejde. Fra 2013 vil
der kunne indsamles fleksibelt i den enkelte menighed i stedet for en fast indsamlingsdag.
Menighedsrådene skal beslutte sig i løbet af efteråret 2012 for sognets indsamlinger i 2013.
4.
SSK orienterede om en henvendelse om en pilgrimsrute på Lolland-Falster med vandreture –
det er et landsdækkende initiativ. Der skal afholdes et møde med initiativtagerne om hvor ruten skal
gå og hvordan sognene skal inddrages. JA og BNO gav tilsagn om at ville deltage sammen med
SSK.
SSK omtalte projektet med retræter. Projektet er i en pilot-fase, hvor der nu er afviklet 3 retræter.
RUC står for evalueringen og der er kommet meget positive tilbagemeldinger fra deltagerne.
Der har været 10-12 deltagere pr. retræte – lidt færre end forventet. Det koster i pilot-fasen 1.500,kr for 3 dage. Den ordinære pris vil ligge på ca. 8.000,-kr. Der annonceres via hjemmeside og der er
også udarbejdet en folder – derudover reklameres der via mund til mund metoden.
SSK fortalte om stiftspræstestævnet i august som for første gang blev afviklet uden for stiftet,
nemlig på Præstekilde på Møn. SSK finder at pengene er givet godt ud til dette 2-dags arrangement
for stiftets præster, hvor den første dag er obligatorisk. Det betyder noget for fællesskabet. Til næste
år vender stiftspræstestævnet tilbage et sted i stiftet.
SSK omtalte kort den kommende skulptur, som rejses på græsarealet ved den nye kontorbygning i
Bispegården. Det er Hein Heinsen, som er kunstneren og det finansieres af Ny Carlsbergfondet.
Kunstværket forventes færdigt i 2014. Der arrangeres eventuelt en udflugt for stiftsrådet til
kunstnerens værksted. Der er dialog med kommunen om, hvilke tilladelser der skal indhentes, og
kgl. bygningsinspektør og kirkegårdskonsulent er også involveret.
SSK nævnte billedet ”Monrad på visitats”, som stiftet har fået lov at låne fra Roskilde stift, hvor
det har hængt på biskoppens kontor. Det ejes af Statens Museum for Kunst, som har krævet en
omfattende istandsættelse af maleriet før det transporteres til L.-F. Stift.

Præstepraktikken afvikles i slutningen af september måned med 18 studerende som deltagere.
Hver tildeles en praktikpræst. Deltagerne har været meget glade for at deltage – og arrangementet er
med til at profilere stiftet som et godt sted at være. Ingen andre stifter har sådanne præstepraktikker.
SSK nævnte, at biskopperne er ved at igangsætte et stort fælles påskeprojekt, hvor bl.a. stifternes
kommunikationsmedarbejdere vil blive involverede.
Enighed om at projekt ”kirkedage”, som afvikles i Aalborg stift denne gang sættes på dagsordenen
til næste møde. Skal stiftsrådet og L.-F. stift lægge billet ind på arrangementet?
Der skal indhentes materiale fra Viborg og Aalborg stifter.
5.
Der var udsendt en oversigt over stiftets udvalgsstruktur.
Stiftsrådet tog oversigten til efterretning. Samtidig efterlystes nærmere oplysninger om
udvalgsmedlemmerne - der bør angives titler og repræsentation.
Tages med på næste møde.
6.
HS orienterede kort om:
Opgavefordelingen mellem stifterne, hvor der arbejdes med de kommende centerdannelser.
KAS/GIAS centrene i Viborg og Århus er i gang. Der konverteres i dag fra SØS til KAS og pr. 1.
oktober 2012 skal der registreres i det nye gravstedsaftalesystem (GIAS). Pr. 1. januar 2013
igangsættes løncentrene – 3 centre for kirkefunktionærer (Ribe, Haderslev, Roskilde) og 1 center
for præsteløn (Fyn) samt centeret for screening af plansager (Aalborg). Derudover arbejdes der med
2 centre for administration af folkekirkens forsikring.
I sammenhæng dermed skal ses stifternes kompetenceudviklingsprojekt sammen med ministeriet.
Der er lige nu et pilotprojekt i gang, hvor der deltager 2 medarbejdere fra L.-F. stift. Der er fokus på
en rådgiverprofil og på læringsformer. Der kommer en rapport inden udgangen af året, som skal
anvendes som grundlag for kompetenceudviklingen i alle stifterne.
Stiftet samarbejder med menighedsrådsforeningen og provsterne om den bedste måde at modtage
de nye menighedsrådsmedlemmer efter valget i november. Der arbejdes både med en
velkomstpakke og med informationsmøder, som skal ligge i månederne jan.-marts 2013.
7.
Intet.

18. september 2012 HNN/HS

