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Beretning fra ekstraordinært møde i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift
fredag den 25. juni 2010.

Dok. nr. 4/66469/10

Følgende deltog i mødet:
Biskop Steen Skovsgaard
Provst Jens Lose
Domprovst Ole Opstrup
Knud Brusgaard Nielsen
Mette Tangaa
Stiftskontorchef Helle Samson

Bent Normann Olsen, formand
Erik Rasmussen, næstformand
Jørn Ringsing
Susanne Høgh Nielsen
Knud Erik Rasmussen

Der var afbud fra Jørn Peter Pejdal, Michael Fagerlund, Ulla Schou Rasmussen og
John Andersen.
Der var inden mødet udsendt følgende dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Ansøgning om støtte til konfirmandevent 2011 – drøftelse med
arbejdsgruppen. (Bilag er udsendt tidligere).
3. Ansøgning fra Søllested-Skovlænge-Gurreby Menighedsråd om frigivelse af
512.500 kroner af embedskapitalen til finansiering af renovering og
ombygning af Søllested Præstegård. (Bilag udleveres på mødet).
4. Fastsættelse af dato for stiftsdagen.
5. Eventuelt.

1.
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af nyt punkt 4. ”Ansøgning fra Østofte
Sogns Menighedsråd om brug af embedskapitaler til finansiering af istandsættelse af
Østofte Præstegård.” Punkt 4 og 5 i den udsendte dagsorden bliver herefter punkt 5
og 6.
2.
Fra arbejdsgruppen under Religionspædagogisk Udvalg, der står bag konfirmandevent projektet mødte sognepræsterne Dorte Hedegaard og Margrethe Tøttrup.
Arbejdsgruppen har ansøgt om støtte til at gennemføre konfirmandeventen igen i
2011.
Der forelå til mødet en ansøgning af 4. juni 2010 fra arbejdsgruppen til stiftsrådet
med en projektbeskrivelse og budget på i alt 100.000 kroner inklusive moms.
Arbejdsgruppen ansøger stiftsrådet om 65.000 kroner til projektet.
Der er tale om et stort og ambitiøst projekt, som lægger beslag på en del af
stiftsrådets midler og arbejdsgruppen var derfor blevet inviteret af stiftsrådet til at
fortælle om de

indhøstede erfaringer fra 2010 og planerne for 2011, således at stiftsrådet nærmere
kunne vurdere, om man fortsat ønsker at yde støtte i det ansøgte omfang.
Margrethe Tøttrup og Dorthe Hedegaard oplyste, at arbejdsgruppen bag
konfirmandevent projektet havde drøftet både, hvad der var gået godt og hvilke
kritikpunkter, der havde været i forbindelse med afviklingen af arrangementet.
Arbejdsgruppen var på baggrund af det blevet enige om:




Selve arrangementet skal være kortere (også set i lyset af, at der muligvis
skal afvikles 2 arrangementer på samme dag, hvis der er flere end 500
tilmeldte)
Det skal være en anderledes gudstjeneste – en ”event” og derfor skal
arrangementet ligge uden for de almindelige gudstjenesterammer. Emnet skal
stadig være Påsken, som gennemgås dag for dag.
Budskabet skal være det vigtigste. Det skal være en fællesoplevelse for
konfirmander som konfirmander – ikke en voksenoplevelse.

Omkring selve afviklingen henviste de to præster til det fremlagte budget for 2011.
Der satses næste gang mere på lys og lyd. Musikken skal passe til modtagerne og
også til domkirkerummet.
Det oplystes videre, at tidspunktet i januar 2011 bevidst var blevet valgt for at undgå
påske-perioden, som arbejdsmæssigt er presset for præsterne. Derudover giver det en
effekt, at det er mørkt, og det giver også mulighed for at bruge arrangementet i den
videre konfirmandundervisning.
Under den videre drøftelse blev der bl.a. spurgt til egenbetalingen på 70,- kr. Der var
enighed om, at det var et passende niveau.
Der blev peget på, at det er vigtigt, at programmet ligger fast, når det meldes ud, så
deltagerne ikke arbejder med f.eks. salmer, som så alligevel ikke bruges.
Det blev også nævnt, at indbydelsen ikke kun skal sendes til præsterne, men også bør
sendes til menighedsrådene.
Det blev fra stiftsrådets side fremhævet, at det ville være konstruktivt, såfremt
arbejdsgruppen gennemførte en spørgeskemaundersøgelse blandt præstekollegerne,
både dem, som deltager med deres konfirmander og dem, som ikke gør. Det ville
være med til at give et billede af, om arrangementet giver den oplevelse, som er
tiltænkt og samtidig også, hvad det er som afholder nogle fra at være med.
Stiftsrådet anbefalede i den forbindelse arbejdsgruppen nøje at vurdere, hvad det er,
man ønsker, at konfirmanderne skal have med hjem fra eventen.
Det bemærkedes afslutningsvis, at arrangementet er en rigtig god idé.
Stiftsrådet bevilgede op til 65.000 kroner til projektet. Bevillingen er betinget af, at
arbejdsgruppen udsender spørgeskemaer til samtlige præster i stiftet med anmodning
om bemærkninger til projektet, og at arbejdsgruppen udarbejder en rapport på
baggrund af svarene.

3.
Provstiudvalget har anbefalet, at der frigives op til 500.000 kroner af
embedskapitalen.
Ifølge det oplyste fra stiftskasserer foreligger der embedskapital på 507.793,11 kr.
Det besluttedes at frigive den resterende del af den tidligere embedskapital på
507.703,11 kroner til formålet. Det samlede projekt beløber sig til ca. 2,3 mio. kroner
og finansieres i øvrigt via lån i stiftsmidlerne.
4.
Domprovsten oplyste, at tagistandsættelsen er en hastesag, idet det regner ind. Selve
tagrenoveringen koster 3,5 mio. kr.
En total istandsættelse af præstegården vil formentlig løbe op i ca. 12 mio. kr.
Stiftsrådet besluttede at menighedsrådet kan bruge det forventede provenu på
350.000 kroner fra salget af forpagterboligen til delvis finansiering af udgifterne ved
istandsættelsen af Østofte Præstegård.
Det besluttedes derudover, at de tidligere embedskapitaler udgørende 158.256,43 kr.,
der vedrører Østofte præstegård, tillige vil kunne udbetales til formålet.
5.
Den kommende stiftsdag blev fastsat til lørdag den 30. oktober 2010 kl. 09.30 15.00. Emnet bliver menighedsrådenes arbejde med mål og visioner. Arbejdsgruppen
udgøres af medlemmer af Innovationsudvalget. Datoen lægges ud på intranettet.
6.
Erik Rasmussen orienterede om arbejdet med den fælles kapitalforvaltning.
Der er ikke kommet svar fra SKAT på spørgsmålet om skat af renteindtægterne af
kapitalerne.
Fællesforvaltningen ligger underdrejet indtil, der foreligger en afgørelse.
Næste møde i stiftsrådet bliver den 9. september 2010.
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