
Dok.nr.: 59445/15 

MJOH 

Referat af Stiftsrådets 23. ordinære møde 

den 28. maj 2015 i Aalborg Bispegård 

 

Til stede: 

Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Søren Dosenrode (Aalborg Budolfi provsti), 

Anne Steenberg (Aalborg Østre provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring Nordre provsti), 

Karsten Konradsen (Morsø provsti), Gert Nørgaard Frederiksen (Hjørring Søndre provsti), Ole 

Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Jørgen Nielsen (Brønderslev provsti), Dorrit Ruth Ander-

sen (Hadsund provsti), Ove Tingstrup Holler (Thisted provsti), Ella Sørensen (Sydthy provsti), Jytte 

Abildgaard (Rebild provsti), Kay Jacobsen (Jammerbugt provsti), provst Yvonne Alstrup, sogne-

præst Christen Staghøj Sinding, sognepræst Jørn Skøtt Andersen, sognepræst Peter Albek Noer, 

biskop Henning Toft Bro, stiftskontorchef Jørgen Lützau Larsen, bogholder Lene Marie Sørensen 

og stiftsfuldmægtig Marie Johansen (referent). 

 

Afbud: 

Villy Steen Møller (Frederikshavn provsti), domprovst Niels Christian Kobbelgaard og chefkonsu-

lent Helle Hindsholm. 

______________________________ 

 

Formand Ejnar Haugaard Thomsen bød velkommen til mødet og vi sang nummer 292 ”Kom, maj, 

du søde, milde” i Højskolesangbogen. 

 

Der var opstillet følgende dagsorden til mødet: 

Beslutningspunkter: 

1. Omlægning af www.aalborgstift.dk v/Poul Jacobsen fra Informationstjenesten.  

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Eventuelle bemærkninger til referat fra det 22. møde i Stiftsrådet 

4. Status og gennemgang af økonomiske  

5. Status for Det bindende Stiftsbidrag  

6. Ansøgninger til Det bindende Stiftsbidrag  

7. Stiftsrådets kontakt med udvalgene  

7a. Finansiering af fællesfondens pensionsforpligtelser  

 

Orienteringspunkter:  

8. Formandens orientering 

a. Midtvejsseminar om ”Kirken på Landet som en del af civilsamfundet” den 1. juni 

2015.  
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b. Økonomien vedrørende omlægning af ny hjemmeside. 

c. Årsrapporter 

d. Faldende dåbstal 

e. Afbrydelse af uddannelse 

9. Biskoppens orientering 

10. Orientering fra Stiftsadministrationen 

11. Den fælles Kapitalforvaltning v/Jørgen Nielsen 

12. Orientering fra Stiftsrådets repræsentanter i diverse udvalg og bestyrelser 

13. Spørgsmål fra Stiftsrådets medlemmer 

14. Næste møde i Stiftsrådet – næste møde afholdes mandag den 14. september 2015 kl. 15.30 – 

18.00.  

15. Eventuelt  

 

 

Under dagsordenens punkt 1 redegjorde Christian French og Poul Jacobsen fra Informationstjene-

sten om Informationstjenesten og om den påtænkte omlægning af www.aalborgstift.dk. 

Der var en drøftelse af oplægget, hvor der blev stillet spørgsmål til Poul Jacobsen.  

 

Under dagsordenens punkt 2 var der ingen bemærkninger og dagsordenen blev godkendt.  

 

Under dagsordenens punkt 3 var der ingen bemærkninger til referatet fra det 22. møde i Stiftsrå-

det.  

 

Under dagsordenens punkt 4 gennemgik formand Ejnar Haugaard Thomsen og bogholder Lene 

Marie Sørensen de økonomiske nøgletal for Aalborg Stift pr. 30. april 2015.  

Der var en drøftelse af de økonomiske oversigter. 

Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning. 

 

Under dagsordenens punkt 5 gennemgik formand Ejnar Haugaard Thomsen status for Det binden-

de Stiftsbidrag pr. 30. april 2015.  

Stiftsrådet tog orientering til efterretning.  

 

Under dagsordenens punkt 6 gennemgik formand Ejnar Haugaard Thomsen de indkomne ansøg-

ninger:  
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 Ansøgning nummer 1 - Folkekirkens om attraktiv arbejdsplads - Folkekirken på uddannel-

sesmesse 2016.  

Der søges om 60.000,00 kr.  

Der var en uddybende orientering om ansøgningen, samt en efterfølgende drøftelse. Det blev 

understreget, at det er vigtigt, at såfremt Stiftsrådet i Aalborg vælger at yde støtte, så bør an-

søgerne være til stede på uddannelsesmessen i Aalborg. Det blev understreget, at stiftsrådet 

finder at forpligtelsen bør være en fælles forpligtelse for hele folkekirken.  

Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen med 60.000,00 kr. på grund af situatio-

nen med for få ansøgere til ledige stillinger og svigtende interesse for det teologiske studi-

um. Uddannelsesmesserne besøges af rigtig mange unge og er således et sted, hvor der er 

gode muligheder for at udbrede kenskab til og skabe interesse for teologistudiet og Folke-

kirken som attraktiv arbejdsplads. Bevillingen er under forudsætning af at udstillingen 

kommer til uddannelsesmessen i Aalborg.  

 

 Ansøgning nummer 2 - Ansøgning fra menighedsrådet om økonomisk støtte til teologisk ef-

teruddannelse for kirkefunktionær. 

Der søges om 28.800,00 kr.  

Stiftsrådet besluttede ikke at imødekomme ansøgningen, da støtte til efter- og videreuddan-

nelse af kirkefunktionærer er menighedsrådets ansvarsområde, samt at ansøgningen falder 

udenfor de områder, som stiftsrådet yder støtte til af det bindende stiftsbidrag. 

  

 Ansøgning nummer 3 - Ekstraordinært tilskud til Teologisk Voksenundervisning 

Der søges om 15.000,00 kr. 

Der var en drøftelse af ansøgning.  

Stiftsrådet besluttede, at imødekomme ansøgningen med 15.000,00 kr. da udarbejdelse af et 

programhæfte vil give et godt overblik over, hvad Teologisk Voksenundervisning står for. 

Da programhæftet distribueres i hele Aalborg Stift, er det også med til at markere, at Folke-

kirkens Hus, hvor undervisningen foregår, er et hus for hele stiftet.  

 

Under dagsordenens punkt 7 gennemgik formand Ejnar Haugaard Thomsen det fremsendte oplæg 

vedrørende stiftsrådets kontakt til stiftsudvalgene.  

Der var en drøftelse af de fremsendte oplæg og deres fordele og ulemper. 

Stiftsrådet besluttede at alle udvalg skal være repræsenteret på samme møde, at mødet skal afholdes 

en hverdag og at mødet starter kl. 14.00.  

Forretningsudvalget kommer med et udspil via Doodle.  
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Under dagsordenens punkt 7a redegjorde formand Ejnar Haugaard Thomsen for de udfordringer 

finansieringen af pensionsforpligtelsen for tjenestemandsansatte kirkefunktionærer udgør.  

Karsten Konradsen gennemgik det fremsendte materiale og de opsatte forudsætninger.  

Der var en drøftelse af det fremsendte materiale, herunder løsningsforslag. Det blev nævnt at en 

hævelse af landskirkeskatten kunne løse problemet. Det blev drøftet, hvilken indflydelse en hævelse 

af pensionsalderen vil kunne få. En hævelse af landskirkeskatten kunne eventuelt være for en perio-

de og dernæst sættes ned igen, når denne forpligtelse er imødekommet.  

Stiftsrådet blev enige om at anbefale, at der ske en forhøjelse af landskirkeskatten med 0,01 %, det-

te sker med en forventning om, at landskirkeskatten nedsættes igen fx efter 6 år, når underskuddet 

er udlignet.  

 

Under dagsordenens punkt 8 orienterede formand Ejnar Haugaard Thomsen om følgende: 

a. Der afholdes midtvejsseminar om ”Kirken på Landet som en del af civilsamfundet” den 1. 

juni 2015. Fra stiftsrådet deltager Jørgen Nielsen, Peter Albek Noer samt Anne Steenberg, 

som deltager på formandens vegne.   

b. Der er udarbejdet et forslag fra Informationstjenesten, der redegør for de økonomiske udfor-

dringer i forbindelse med omlægningen af hjemmesiden. Omlægningen kan ikke gennemfø-

res uden økonomisk støtte fra Stiftsrådet. På mødet i september skal der træffes beslutning 

om omlægningen og økonomien. Forretningsudvalget vil fremsende minimum to forslag til 

finansiering af oplægningen samt ansættelsen af en fuldtidsansat kommunikationsmedarbej-

der. Materialet sendes ud i god tid inden mødet.  

Der var en drøftelse af oplægget, herunder en mulig finansiering og hvorvidt der er behov 

for analysearbejde.  

c. Årsrapport 2014 for Aalborg Stift - Stiftsrådet - Bindende Stiftsbidrag samt Årsrapport for 

Aalborg Stifts stiftsmidler er godkendt.  

Christen Stagehøj Sinding er ikke enig med den formulering, der fremgår af Årsrapporten 

for Aalborg Stift - Stiftsrådet Bindende Stiftsbidrag side 8, hvor det er anført, at ”Stiftsrådet 

ser frem til, at præsteforeningen i forbindelse med eksempelvis overenskomstforhandlinger-

ne får afsat midler til præsternes efteruddannelse”.  

d. Landsforeningen af Menighedsråd har rettet henvendelse til alle stiftsråd med spørgsmål om, 

i hvilket omfang stiftsrådet har haft drøftelser vedrørende den faldende dåbsprocent samt i 

hvilket omfang stiftsrådet har taget initiativer eller har kendskab til initiativer i stiftet. Stifts-

rådet har svaret at der ikke har været direkte drøftelse vedr. den faldende dåbsprocent samt, 

at stiftsrådet har været med til at udvikle en kommunikationsplan for Aalborg Stift, hvoraf 

en af planens 3 målgrupper er forældre med børn under 11 år. Ligeledes er det oplyst, at ba-

bysalmesang for de mindste er ret udbredt i stiftet. 
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e. En tidligere ansøger til et uddannelsesforløb har valgt at afbryde sin uddannelse, da uddan-

nelsen ikke levede op til forventningerne.  

 

Under dagsordenens punkt 9 orienterede biskop Henning Toft Bro om følgende:  

a. Biskoppen har opslået en stilling i Sydthy provsti, hvor der ingen ansøgere var. Stillingen er 

genopslået. Dette er med til at understrege det begrænsede ansøgerantal.  

b. Biskoppen har fremsendt en indstilling som stillingen af ny provst for Frederikshavn provsti. 

Indstillingen er fremsendt til Kirkeministeriet, men der kan ikke forventes en afgørelse før 

folketingsvalget er overstået.  

c. Arbejdet med kirketællinger bliver snart offentliggjort. 

d. Biskoppen opfordrede til at besøge Folkekirkens Hus, hvor renoveringen er i fuld gang.  

 

Under dagsordenens punkt 10 var der ingen orientering. 

 

Under dagsordenens punkt 11 orienterede Jørgen Nielsen om arbejdet i Den fælles Kapitalforvalt-

ning.  

 

Under dagsordenens punkt 12 var der en orientering fra arbejdet i Det mellemkirkelige Stiftsud-

valg samt fra Religionspædagogisk Udvalg v/Peter Albek Noer. 

 

Under dagsordenens punkt 13 var der ingen spørgsmål.  

 

Under dagsordenens punkt 14 orienterede formand Ejnar Haugaard om de planlagte møder i 2016. 

Møderne finder sted onsdag den 27. januar 2016, torsdag den 25. februar 2016, torsdag den 19. maj 

2016, mandag den 12. september 2016 og tirsdag den 22. november 2016. 

 

Under dagsordenens punkt 15 blev det oplyst, at næste møde afholdes mandag den 14. september 

2015 kl. 15.30 – 18.00.  

 

Under dagsordenens punkt 16 opfordrede formand Ejnar Haugaard Thomsen til, at medlemmer af 

stiftsrådet ved forfald, fremsender en mail til Marie Johansen med oplysning om, at man ikke kan 

deltage samt at suppleanten deltager.  
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I forbindelse med planlægningen af en aften, hvor udvalgene deltagere og hvor visionerne skal drøf-

tes, vil der blive fremsendt en Doodle snarest muligt, til alle stiftsrådets medlemmer.   

 

Mødet sluttede kl. 18:30 
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Ejnar Haugaard Thomsen    Ole Dørum Jensen 

 

 

Søren Dosenrode   Jørgen Nielsen   

 

 

Anne Steenberg   Gert Nørgaard Frederiksen 

 

 

Peter Albek Noer   Jens Peter Madsen 

 

 

Dorrit Ruth Andersen   Karsten Konradsen 

 

 

Yvonne Alstrup    Ove Tingstrup Holler 

 

 

Ella Sørensen   Kay Jacobsen 

 

 

Jytte Abildgaard   Christen Staghøj Sinding 

 

 

Jørn Skøtt Andersen   Henning Toft Bro 

 


