Mødereferat

Dok.nr.: 79167/16

Referat fra mødet i stiftsrådet den 22. juni 2016
I mødet deltog Bent Normann Olsen (formand), Steen Skovsgaard, Carsten Kruse, Mette Tangaa Jensen,
Rebekka Kristensen, Per Møller, Niels Reinhold Nielsen, Steen Henriksen, Knud Erik Rasmussen, Ebbe Balck
Sørensen, Anne Birgitte Villadsen, Susanne Møller, Frans Rasmussen, Jakob V. Edvardsen (ref.)
Margrethe Tøttrup, Anne Reiter og Susan Rasmussen deltog ikke.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2. Økonomi
2.1.
2.1.1. Bevilgede lån 1. januar – 31. maj 2016.
Taget til efterretning.
2.1.2. Status for det bindende stiftsbidrag pr. 10. juni 2016.
Bent Normann Olsen oplyste at budgettet viser at der er en mulighed for et beskedent
overskud ved årets udgang. Taget til efterretning.
2.2.
2.2.1. Ansøgning fra biskop om støtte til tolkebistand ifm flygtningesituationen.
Steen Skovsgaard fortalte om forløbet. Der kom ikke noget endeligt svar fra bispemødet.
Punktet tages op igen på et senere tidspunkt.
2.2.2. Ansøgning fra Apostelkirken om støtte til transport af asylansøgere til julegudstjeneste.
Der meddeles afslag.
2.2.3. Ansøgning på kr. 10.000,- fra Bibelselskabet til bibler m.m. til hospitaler.
Der meddeles afslag.
2.2.4. Ansøgning på kr. 10.000,- fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd til projekt ”Introduktion til
den kristne tro”.
Der bevilges kr. 2.000 til projektet.
2.2.5. Ansøgning om økonomisk støtte til Emmaus-mødet 2016.
Der meddeles afslag.
2.2.6. Ansøgning fra KIT (Kirkernes integrations tjeneste) om transportudgifter til en sommerlejr
for farsitalende flygtninge her fra stiftet.
Der bevilges kr. 3.000 til flygtninge der er bosiddende i stiftet.
2.2.7. Ansøgning fra Massoud Fouroozandeh om økonomisk støtte til ”Dåbsoplæring.”
Der bevilges kr. 2.000.
3. Ansvar for rammebeløb
Bent Normann Olsen forklarede, at Reformationsjubilæumsudvalget ikke har midler til at betale
regningen på kr. 20.000 for kompositionen af ”10 Fadervor-meditationer for lille orgel” i 2016. Det blev
vedtaget, at Stiftsrådet dækker udgiften i 2016. Beløbet vil blive trukket fra de kr. 100.000 som
Reformationsjubilæumsudvalget har fået tildelt i 2017.
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4. Kristent-Muslimsk Samtaleforums rapport fra ”Konference for kristne og muslimske ledere
i Danmark 2015”.
Steen Skovsgaard redegjorde for den opsamling fra konferencen, som er refereret i rapporten – og som
han på flere punkter ikke kan genkende. Han har protesteret overfor generalsekretæren og formanden for
Folkekirke og religionsmødet – og de har aftalt at mødes efter sommerferien for at drøfte sagen. Det bør
være sådan at man i sit eget netværk kan få lejlighed til at se, hvad man bliver refereret for. Stiftsrådet
forholder sig afventende.
5. Orientering ved formanden
Bent Normann Olsen takkede for støtten ved Maribo Domkirkes jubilæum. Der har været et
evalueringsmøde af jubilæumsprojektet til formiddag. Den logistiske erfaring kan bruges i
fremtiden. Der har ikke været nogen problemer, der ikke har kunnet løses på stedet. Tak også til
provstierne for den økonomiske støtte. Knud Erik Rasmussen spørger om man kan købe DVD’en
af DR. Jakob Edvardsen undersøger hvad prisen er. Per Møller oplyste, at kor og orkester er meget
interesserede i at genopføre stykket.
6. Orientering ved biskoppen
Steen Skovsgaard orienterede om det afholdte Landemode og oplyste, at han var spændt på at se hvor
mange præster der ville deltage i processionen, da det lå så tæt på Domkirkens jubilæum. Der var
mange. Det var ikke det mest ”folkelige” foredrag som Hein Heinesen afholdt. Per Møller spurgte om
biskop og formand for stiftsrådet kunne koordinere deres taler. Det bliver gjort. Det blev foreslået, at
Initiativprismodtagerne ikke skal føle sig tvunget til at holde et foredrag. Steen Skovsgaard oplyste, at
det ikke er tvunget.
Biskoppen mindede om, at Pilgrimshuset er blevet åbnet. Benyt lejligheden til at besøge det og se
hvordan det fungerer. Der er mange besøgende og højt humør. Ebbe Balck Sørensen fortalte, at han
deltog i en større privat fest på Maribo Søpark hvor flere gæster besøgte Pilgrimshuset.
Steen Skovsgaard oplyste, at han har fået ny sekretær - Louise Vesterskov Andersen.
Biskoppen fortalte, at Nordvestfalster pastorat på trods af at stillingen er meget speciel, alligevel har
fået 5 ansøgninger, hvilket er tilfredsstillende.
7. Orientering fra udvalgene
7.1. Reformationsjubilæumsudvalget
Bent Normann Olsen henviste til den modtagne E-mail fra provst Bjarne Madsen, om status på
arbejdet
7.2. Stifternes Kapitalforvaltning
Ebbe Balck Sørensen fortalte, at de ved sidste møde koncentrerede sig om forberedelse til det
kommende EU udbud (der lægges stor vægt på moral og etik). Der forventes 3 forvaltere til
at begynde med.
7.3. Diakoniudvalget, Temadag 2016 og Studiedag 2017
Mette Tangaa Jensen fortalte om Temadag 2016 som foregår d. 13. oktober fra 10-15. Temadagen
handler om pilgrimsvandringer og pilgrimstema og foregår i Pilgrimshuset for de frivillige indenfor
det kirkelige område. Til Studiedag 2017 er målgruppen præster og der arbejdes videre med
indholdet til dette.
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7.4. SUK Udvalget
Susan Rasmussen var ikke til stede ved dette stiftsrådsmøde.
7.5. Budgetsamrådsmøde
Referat fra Budgetsamrådsmødet sendes til stiftsrådets medlemmer når dette ankommer.
Ebbe Balck Sørensen gennemgik enkelte punkter fra mødet. Ebbe skulle hilse fra Bertel
Haarder og sige tak for et godt arrangement til Domkirkens Jubilæum.
8. Eventuelt
Årets sidste 2 stiftsrådsmøder foregår:
28. september 2016
6. december 2016
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