
Dok.nr.: 94590/14 

HREJ 

Referat af Stiftsrådets 20. ordinære møde 

den 26. august 2014 i Aalborg Bispegård 

 

Til stede: 

Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), 
Søren Dosenrode (Aalborg Budolfi provsti), Jørgen Nielsen (Brønderslev provsti), Gert Nørgaard 
Frederiksen (Hjørring Søndre provsti), Anne Steenberg (Aalborg Østre provsti), Dorrit Ruth Ander-
sen (Hadsund provsti), Villy Steen Møller (Frederikshavn provsti), Ole Tingstrup Holler (Thisted 
provsti), Karsten Konradsen (Morsø provsti), Ella Sørensen (Sydthy provsti), Jytte Abildgaard (Re-
bild provsti), Kay Jacobsen (Jammerbugt provsti) sognepræst Jørn Skøtt Andersen, provst Yvonne 
Alstrup, sognepræst Christen Staghøj Sinding, sognepræst Peter Albek Noer, domprovst Niels Chri-
stian Kobbelgaard, chefkonsulent Helle Hindsholm, stiftskontorchef Jørgen Lützau Larsen, boghol-
der Lene Marie Sørensen og overassistent Heidi Rothborg Ejlersen (referent). 

 

Afbud: 

Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring Nordre provsti), biskop Henning Toft Bro og stiftsfuld-
mægtig Marie Johansen  

______________________________ 

 

Formand Ejnar Haugaard Thomsen bød velkommen til mødet og vi sang nummer 332 ”En stille 
høstlig brusen ” i Højskolesangbogen. 

 

Der var opstillet følgende dagsorden til mødet: 

Beslutningspunkter: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Eventuelle bemærkninger til referat fra det 19. møde i Stiftsrådet 
3. Status for Det bindende Stiftsbidrag 
4. Ansøgninger til Det bindende Stiftsbidrag  
5. Invitation til konference for kristne og muslimske ledere i Danmark 2014 

 

Orienteringspunkter:  

6. Formandens orientering 
a. Presseopfølgning på bevilgede midler  
b. Fællesmøde for alle Stiftsråd den 20. september 2014  
c. Udarbejdelse af forretningsorden 

7. Biskoppens orientering 
8. Orientering fra Stiftsadministrationen 
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9. Den fælles Kapitalforvaltning v/Jørgen Nielsen 
10. Orientering fra Stiftsrådets repræsentanter i diverse udvalg og bestyrelser 
11. Spørgsmål fra Stiftsrådets medlemmer 
12. Næste møde i Stiftsrådet 
13. Eventuelt  

 

 

Under dagsordenens punkt 1 blev det oplyst, at punkter til dagsordenens rækkefølge kan ændres, 
hvis det ønskes, under punkt 1. 

Projekt ”Grøn kirke” tages med under punkt 10 

Ellers blev den godkendt. 

 

Under dagsordenens punkt 2 drøftes det, at under punkt 9 ”fastlæggelse af rammer for tilskud til 
kurser og rejser”, der savnes en tydelig forklaring på, hvor vigtigt det er med disse tilskud til præ-
sters uddannelse. Ellers ingen bemærkninger til referat fra det 19. møde. 

 

Under dagsordenens punkt 3 gennemgik formand Ejnar Haugaard Thomsen status for Det binden-
de Stiftsbidrag pr. 31. juli 2014.  

Der var en drøftelse af budgetopfølgningen, herunder den ændrede opstilling. Stiftsrådet tog orien-
teringen til efterretning.   

 

Under dagsordenens punkt 4 gennemgik formand Ejnar Haugaard Thomsen de indkomne ansøg-
ninger: 

• Ansøgning nr. 1 – ansøgning fra præst om en diplomuddannelse i ledelse.  

Stiftsrådet behandlede ansøgningen. Der blev afholdt afstemning: 12 for forretningsud-
valgets indstilling, 5 stemte imod og 1 stemte blankt. Deraf blev det besluttet at ansøgnin-
gen ikke imødekommes. Stiftsrådets flertal finder uddannelsen relevant for det lokale 
sogn og finder derfor, at udgiften bør betales af det pågældende sogn, hvilket der er mu-
lighed for i henhold til gældende regler. Med henvisning til afstemningens resultat, an-
modes biskoppen om at tage initiativ til en drøftelse af en generel uddannelsesstrategi for 
stiftets præster. En sådan strategi vil være til stor hjælp for stiftsrådets arbejde fremover. 

 

• Ansøgning nr. 2 – ansøgning fra præst om uddannelse som psykoterapeut 

Stiftsrådet behandlede ansøgningen, der imødekommes med 90.000,00 kr. svarende til 
udgifterne forbundet med modul 4 og modul 5. Ansøgningen imødekommes da stiftsrådet 
finder, at uddannelse er relevant for præstens fremtidige arbejde.  
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• Ansøgning nr. 3 – ansøgning fra præst om kurser i relation til skilsmisser 

Stiftsrådet behandlede ansøgningen, der imødekommes med 21.600,00 kr. til dækning af 
kursusafgiften. Ansøgningen imødekommes, da stiftsrådet finder at det projekt, som an-
søgeren er projektleder for, vil få indflydelse og betydning på hele Aalborg Stift.  

 

Under dagsordenens punkt 5 gennemgik formand Ejnar Haugaard Thomsen den invitation, som er 
fremsendt fra Kristent-Muslimsk Samtaleforum, til deltagelse i konference for kristne og muslimske 
ledere i Danmark 2014. Konference finder sted den 8. november 2014. Stiftsrådet kan deltage med 
1 repræsentant.  

Stiftsrådet besluttede at give invitationen videre til en interesseret præst, som biskoppen finder og så 
vil stiftsrådet betale udgifter til transport og forplejning. 

 

Under dagsordenens punkt 6 orienterede formand Ejnar Haugaard Thomsen om følgende punkter: 

a. I forbindelse med de ansøgninger, der har været behandlet på stiftsrådets møder, vil der 
fremadrettet være mulighed for at Christian Roer Pedersen kan udarbejde en artikel, såfremt 
emnet har almen interesse. Der vil alene ske offentliggørelse af ansøgerens navn, såfremt 
ansøgeren har accepteret en offentliggørelse.  

b. Der afholdes fællesmøde for alle Stiftsråd den 20. september 2014 i Aalborg. Mødet finder 
sted i Skalborg sognegård og der er sidste frist for tilmelding den 1. september 2014. Udval-
get har fastsat minimums deltager antallet til 40. 

c. En arbejdsgruppe nedsat af stiftskontorcheferne er ved at udarbejde et oplæg til en forret-
ningsorden for stiftsrådene. Materialet er endnu ikke færdigbehandlet, men vil blive forelagt 
stiftsrådet, snarest muligt efter færdiggørelsen.  

d. Den 8. oktober 2014 afholdes der et arrangement i Viborg Stift med titlen ”Temadag med 
arkitekter”. Arrangementet afholdes på HMN Naturgas I/S i Viborg. Invitation findes også 
på videndelingssiden.  

e. Folkekirkens mellemkirkelige råd har jubilæum og holder derfor møde i København lørdag 
d. 31. januar og søndag d. 1. februar 2015. Endeligt program fremsendes primo november. 

 

Under dagsordenens punkt 7 var der ingen orientering, da biskoppen havde meldt afbud til mødet, 
dog orienterede formand Ejnar Haugaard Thomsen om, at Anna Døssing Gunnertoft er ansat i stil-
lingen som religionspædagogisk stiftskonsulent i Aalborg Stift. Anna Døssing Gunnertoft er cand. 
theol. og cand. pæd. og tiltræder sin stilling pr. 1. oktober 2014.  
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Under dagsordenens punkt 8 havde stiftskontorchef Jørgen Lützau Larsen ikke yderligere at tilfø-
je. 

 

Under dagsordenens punkt 9 orienterede Jørgen Nielsen om arbejdet i Den fælles Kapitalforvalt-
ning.  

 

Under dagsordenens punkt 10 orienterede  

• Villy Steen Møller fra projektet ”Grøn kirke”.  

• Sognepræst Peter Albek Noer fra Religionspædagogisk udvalg. 

• Sognepræst Peter Albek Noer fra det mellemkirkelige stiftsudvalg.  

 

Under dagsordenens punkt 11 var der spørgsmål angående  

• Noas Ark. Projektet står stille og kommer projektet ikke til Aalborg falder støtten fra Stifts-
rådet væk.  

• Et ønske om en visionsdag for stiftsrådet. 

 

Under dagsordenens punkt 12 blev det oplyst, at næste møde i stiftsrådet finder sted mandag den 
20. oktober 2014 kl. 15.30 i Bispegården.  

 

Under dagsordenens punkt 13 blev det oplyst at  

• på næste møde skal budgettet for 2015 fastlægges. 

• 1. september 2014 overtages Folkekirkens Hus og stillingen som daglig leder slås op nu. 

 

 

 

Mødet sluttede kl. 17.45 

 

 

 



5 

 

Aalborg Stiftsråds 20. ordinære møde Side 5 

 

 

Ejnar Haugaard Thomsen    Søren Dosenrode 

 

 

Jørgen Nielsen   Gert Nørgaard Frederiksen 

 

 

Anne Steenberg    Peter Albek Noer 

 

 

Dorrit Ruth Andersen   Villy Steen Møller 

 

 

Yvonne Alstrup    Ole Tingstrup Holler 

 

 

Karsten Konradsen   Ella Sørensen 

 

 

Jytte Abildgaard   Christen Staghøj Sinding 

 

 

Ole Dørum Jensen    Jørn Skøtt Andersen   

 

 

Kay Jacobsen   Niels Christian Kobbelgaard 
  

 
 


