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Referat af Stiftsrådets ekstra budgetmøde  
den 24. januar 2012 i Aalborg Bispegård 

 
 
 
Til stede: 
Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), 
Villy Steen Møller (Frederikshavn provsti), Gert Nørgaard Frederiksen (Hjørring Søndre provsti), 
Thomas Vagner Borrisholt (Hjørring Nordre provsti), Ingrid Jørgensen (Sydthy provsti), Aksel Boel 
(Morsø provsti), Anne Steenberg (Aalborg Østre provsti), Jytte Abildgaard (Rebild provsti), 
sognepræst Kirsten Staghøj Sinding, sognepræst Jens Christian Meldgaard, sognepræst Mette 
Moesgaard Jørgensen, provst Jens Fahnøe Munksgaard, domprovst Niels Christian Kobbelgaard, 
biskop Henning Toft Bro, stiftsfuldmægtig Helle Hindsholm, stiftsfuldmægtig Marie Johansen 
(referent). 
 
 
Afbud: 
Jørgen Nielsen (Brønderslev provsti), Mads Frost Jensen (Thisted provsti), Elin Klitgaard (Hadsund 
provsti), stiftskontorchef Jørgen Lützau Larsen. 
 
 
 
Formand Ejnar Haugaard Thomsen bød velkommen til Stiftsrådets første budgetmøde og en særlig 
velkomst til Christian Roer Pedersen. Efterfølgende sang vi nr. 48 ”Her vil ties, her vil bies” i 
Højskolesangbogen. 
 
 
 
 
 
Der var opstillet følgende dagsorden til mødet: 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Budgetoplæg for Det bindende Stiftsbidrag for 2013 
3. Forslag til nye tiltag som Det bindende Stiftsbidrag kunne finansiere 
4. Valg af repræsentant til Stiftsrådets kommunikationsgruppe 
5. Bemærkninger til høring af betænkning 1527 – Provstestillingen og provstiets funktion 
6. Status for Det bindende Stiftsbidrag 
7. Orientering om ansøgninger til Det bindende Stiftsbidrag (rundsendt december 2011) 
8. Eventuelt 

 
 

 



Under dagsordenens punkt 1 blev rækkefølgen i dagsordenen drøftet og dagsordenen blev 
godkendt. 
 
 
Under dagsordenens punkt 2 gennemgik formand Ejnar Haugaard Thomsen det fremsendte 
budgetoplæg for Det bindende Stiftsbidrag 2013, herunder hvilke tanker Stiftsrådets 
forretningsudvalg har gjort sig, i forbindelse med udarbejdelse af budgetoplægget. 
Forretningsudvalget finder fortsat at udvalgenes rammebevilling skal opretholdes.  
 
Ligeledes fremlagde biskop Henning Toft Bro planer og ønsker for, at Stiftsrådet vil støtte arbejdet 
med oprettelsen af en ungdomspræst (min. ca. 33 % af en fuldtidsstilling). Ungdomspræsten skal 
virke i hele Aalborg Stift.  Muligheden for at finansiere dette forslag er, at Kirsten Staghøj Sindings 
stilling som arbejdsvejleder ikke længere ville skulle finansieres af Det bindende Stiftsbidrag og 
dette vil frigive midler, der vil kunne dække omkostningerne, der er knyttet til oprettelsen af en 
stilling som ungdomspræst.  
 
Der var en bred drøftelse af dette forslag og der var mange positive tilkendegivelser. Det blev 
ligeledes forslået, at der kunne være mulighed for at få støtte til ungdomspræsten fra provstierne, 
således at stillingen kunne opnormeres til en fuldtidsstilling.  
 
 
Under dagsordenens punkt 3 drøftede Stiftsrådet nye tiltag der kunne finansieres af Det 
Stiftsbidrag. Der blev fremlagt følgende tanker: 
 

• Styrkelse af arbejdet med babysalmesang i de lokale sognekirker. Dette arbejde udføres 
allerede under religionspædagogisk stiftsudvalg. Ligeledes er der også sognemedhjælpere i 
stiftet, der udfører dette arbejde. Bred enighed om en styrkelse af dette arbejde.  

 
• Mulighed for en eventuel sammenlægning af udvalgene.  

 
• Nedlæggelse af Stiftsbogen. Eventuelt med mulighed for en elektronisk Stiftsbog.  

 
• Hvordan der i 2014 skal arbejdes med kommunikation, herunder Informationstjenesten, 

Stiftsavisen og Stiftsbogen. En løsning kunne være at nedsætte et udvalg, der kunne arbejde 
videre med dette projekt. Dette udvalgsarbejde bør have en varighed på 6 måneder. 
Udvalget skal undersøge, hvordan midlerne der er tillagt kommunikation benyttes. 

 
• Forslag til et gudstjenesteudvalg. Udvalget skal have til opgave at synliggøre andre former 

for gudstjenester, herunder stille forslag om nye former for gudstjenester. 
 

• Starte debatten om mulighed for nedlæggelse af kirker. Stiftsrådet kunne eventuelt 
undersøge muligheden for, hvordan dette arbejde gribes an. Dette kunne eventuelt ske i 
samarbejde mellem provsterne i Aalborg Stift og Stiftsrådet. Biskoppen kunne ligeledes 
oplyse at Ministeriet for Ligestilling og Kirke har nedsat en arbejdsgruppe, der skal 
undersøge ejerforholdet til kirken. Der var enighed om at det er vigtigt at debatten om 



kirkelukninger igangsættes. Det er vigtigt at lukning af kirker kædes sammen med 
udviklingen.  

 
Formand Ejnar Haugaard Thomsen henledte opmærksomheden på det omdelte bilag, der redegør 
for ligningsgrundlaget for Aalborg Stifts kommuner. Ligeledes redegør bilaget for hvor meget Det 
bindende Stiftsbidrag udgør af den lokale ligning.  
 
 
Under dagsordenens punkt 4 blev Kirsten Staghøj Sinding valgt til repræsentant for Stiftsrådenes 
kommunikationsgruppe. 
 
 
Under dagsordenens punkt 5 blev Stiftsrådet enige om at fremsende et høringssvar til betænkning 
1527 om Provstestillingen og provstiets funktion.  
 
Der var en drøftelse af det fremsendte oplæg til høringssvar. Udkastes færdigskrives og fremsendes. 
 
 
Under dagsordenens punkt 6 orienterede Ejnar Haugaard Thomsen om status for Det bindende 
Stiftsbidrag, som fremgår af det omdelte budgetoplæg.  
 
 
Under dagsordenens punkt 7 orienterede Ejnar Haugaard Thomsen om de ansøgninger, som 
forretningsudvalget har fremsendt i december 2011.  
 
Stiftsrådet havde positive tilkendegivelser overfor fremgangsmåden.   
 
 
Under dagsordenens punkt 8 orienterede Ejnar Haugaard Thomsen om muligheden for at der på 
de kommende stiftsrådsmøder vil blive drøftet forskellige emner - herunder: Menighedsrådsvalg, 
Kirkeråd og ny ordning for provstestillinger. Såfremt man har forslag kan disse fremsendes til 
formanden. Villy Møller forslog emnet kirkelukninger.  
 
Kirkeretsantologi 2011 er kommet og kan lånes. 
 
Ejnar Haugaard Thomsen takkede for opmærksomheden i forbindelsen med hans fødselsdag. 
 
Ligeledes kunne Ejnar Haugaard Thomsen fremføre en tak fra tidligere stiftskasserer Ruth Holm.  
 
Stiftsrådet tilkendegav at modellen med et forretningsudvalg fungerer godt.  
 
 
Mødet sluttede kl. 18.00. 
 

 


