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Referat af Stiftsrådets 42. ordinære møde 

den 18. juni 2020 i Folkekirkens Hus 
 

 

Til stede: 

Peter Stilling (Aalborg Budolfi provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard 

Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Anne Steenberg (Aalborg Østre provsti), Jørgen Nielsen (Brøn-

derslev provsti), Villy Steen Møller (Frederikshavn provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring 

Nordre provsti), Kay Jacobsen (Jammerbugt provsti), Ella Sørensen (Sydthy provsti), Ove Thingstrup 

Holler (Thisted provsti), Karsten Konradsen (Morsø provsti), sognepræst Peter Albek Noer, sogne-

præst Jens Christian Meldgaard, provst Line Skovgaard Pedersen, biskop Henning Toft Bro, kst. 

stiftskontorchef Helle Hindsholm og specialkonsulent Marie Johansen (referent).  

 

Afbud: Mogens Sørensen (Hjørring Søndre Provsti), Jytte Abildgaard (Rebild Provsti), sognepræst 

Caris Elkjær Trads Johansen, Lissy Ninna Mortensen (Hadsund provsti).   

______________________________ 

 

 

Formand Ejnar Haugaard Thomsen bød velkommen til mødet. 

 

Der var opstillet følgende dagsorden til mødet: 

 

Beslutningspunkter: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Eventuelle bemærkninger til referat fra det 41. møde i Stiftsrådet 

3. Status og gennemgang af økonomiske oversigter 

4. Status for Det bindende Stiftsbidrag  

5. Ansøgninger til Det bindende Stiftsbidrag 

6. Drøftelse af kirkelivet i Aalborg Stift  

7. Oplæg om stiftsrådsmødernes længde 

8. KUL-projekter i Aalborg Stift 

 

Orienteringspunkter: 

9. Formandens orientering 

a. Valg af repræsentant til Landsnetværket for Kirken på Landet 

b. Konference i Vejle om forholdet mellem tilsyn og ledelse 

c. Stiftsudvalgenes mulighed for at anvende midler fra 2020 i 2021 

d. Bevilling af lån til Bibliarium 

e. Politik for lån i Aalborg Stifts stiftsmidler 

10. Biskoppens orientering 

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 afholdes den 8. september 2020 

15. Eventuelt 

 

 

Under dagsordenens punkt 1 var der ingen bemærkninger og dagsordenen blev godkendt. 

 

 

Under dagsordenens punkt 2 var der ingen bemærkninger til referatet fra det 41. møde i Stiftsrådet.  

 

 

Under dagsordenens punkt 3 var der en gennemgang af de økonomiske oversigter ved formanden.  

 

Der var en drøftelse af de økonomiske oversigter, som efterfølgende blev taget til efterretning af 

Stiftsrådet.  

 

 

Under dagsordenens punkt 4 redegjorde formanden for status for Det bindende Stiftsbidrag. 

  

Efter en drøftelse blev statusorienteringen taget til efterretning af Stiftsrådet. 

 

Der var tillige en drøftelse af indbetaling af feriepenge til Fond til Lønmodtagernes Feriemidler. Her-

under muligheden for at låne midlerne af kapitalforvaltningen. Det undersøges efterfølgende, hvor-

vidt dette er en mulighed.  

 

 

Under dagsordenens punkt 5 fremlagde formanden de indkomne ansøgninger:  

 

Ansøgning nummer 1 – Udsættelse af støtte til Kirkebussen på Kulturmødet  

 

Grundet den nuværende situation med corona-virus har Kirkebussen på Kulturmødet måtte aflyse 

deres aktiviteter den 20.-22. august 2020. Styregruppen søger derfor om en forlængelse af den bevil-

ligede 3. årige fra 2019-2021, således at der ydes støtte i 2022 også, da midlerne fra 2020 ikke vil 

blive brugt. 

 

Der søges om at overføre kr. 30.000,00 til brug i 2022.   

 

Stiftsrådet besluttede, at ansøgningen om at overføre kr. 30.000,000 til brug i 2022 imødekommes, 

grundet den særlige situation i 2020 med corona-virus. 

 

- 

 

Ansøgning nummer 2 – Støtte til diakoniprojektet ”Gør en forskel” 

 

Religionspædagogisk konsulent Anna Døssing Gunnertoft søger på vegne af projektgruppen om 

støtte til diakoniprojektet ”Gør en forskel”. Projektet bliver et heldagsarrangement for 300 konfir-

mander fra hele stiftet og skal finde sted i Aalborg by. Projektet er en videreudvikling af Diakonipak-

ken. Tanken er, at konfirmanderne lærer om diakoni på en ny og inspirerende måde, som vil smitte 

af på deres hverdag. Projektet kan finansieres ved overførelse af overskydende midler fra den religi-

onspædagogiske konsulents budget fra 2020 til 2021, hvis dette tillades af stiftsrådet. 

 

Der søges om overførelse af overskydende midler fra den religionspædagogiske konsulents budget 

fra 2020, til 2021.  

 

Stiftsrådet besluttede, at ansøgningen om at overføre overskydende midler fra den religionspæda-

gogiske konsulents budget fra 2020 til brug i 2021 imødekommes, grundet den særlige situation i 

2020 med corona-virus. 



 

- 

 

Ansøgning nummer 3 – Støtte til ”Projekt differentieret vedligeholdelse af kirker” 

 

Biskopperne fra Lolland-Falster, Ribe, Roskilde, Viborg og Aalborg stifter er gået sammen om et 

projekt om differentieret vedligehold af kirker, og søger i den forbindelse om støtte til at gennemføre 

et 2.-årigt projekt. Projektet skal munde ud i nogle redskaber og modeller, som menighedsrådene kan 

anvende som beslutningsgrundlag for en prioritering af de lokale midler, så vedligeholdelse og kir-

keliv balanceres. FUV skal stå for projektet, og projektet prøves af i et provsti i hvert af de 5 stifter. 

I Aalborg Stift er det Morsø provsti, som bliver omfattet af projektet. 

 

Der søges om kr. 25.000,00 i både 2021 og 2022, altså kr. 50.000,00 i alt over 2 år. 

 

Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen med kr. 25.000,00 i både 2021 og 2022, da re-

sultatet af projektet kan blive et godt redskab for menighedsrådene. 

 

- 

 

Ansøgning nummer 4 – Støtte til etablering af hymnologisk artikel-database samt digitalisering 

 

Salmedatabasen og Syng Nyt søger om støtte til etableringen af en hymnologisk artikel-database samt 

til digitalisering og frit tilgængelig publicering af Anders Mallings ’Dansk Salmehistorie 1-8’. Pro-

jektet handler om at samle en lang række salmeartikler og –ressourcer i en let- og frit tilgængelig 

form online med mulighed for at søge i det store tekstkorpus på stikord, temaer, salmedigtere o.l.   

 

Der søges kr. 15.000,00 i alt.  

 

Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen med kr. 15.000,00 da det er vigtigt, at Anders 

Mallings ’Dansk Salmehistorie 1-8’ gøres frit tilgængeligt som et arbejdsredskab for alle der inte-

resserer sig for salmer. 

 

 

Under dagsordenens punkt 6 kom sognepræst Jens Christian Melgaard og sognepræst Peter Albek 

Noer med to oplæg omkring kirkelivet i Aalborg Stift.  

 

Efterfølgende var der en drøftelse af punktet.  

 

 

Under dagsordenens punkt 7 præsenterede formanden Forretningsudvalgets oplæg om stiftsråds-

mødernes længde. Forretningsudvalgets forslag er, at mødernes nuværende længde på 2 ½ time be-

vares, men at møderne efter behov kan udvides, fx hvis man ønsker et oplæg ved en ekstern person, 

eller hvis der ønskes god tid til at drøfte et særligt punkt på dagsordenen.  

 

Stiftsrådet besluttede at følge Forretningsudvalgets indstilling. 

 

 

Under dagsordenens punkt 8 indledte formanden med en orientering om projektet. Herefter gav 

formanden ordet til sognepræst Jens Christian Meldgaard, som havde ønsket punktet på dagsordenen. 

Sognepræst Jens Christian Meldgaard fremlagde sine ønsker om KUL-projekter i Aalborg Stift i 

fremtiden, og gennemgik det fremsendte bilag.  

 

Stiftsrådet besluttede efter en drøftelse, at det er vigtigt at projektet også kommer ud til provstierne.  

Forretningsudvalget stiller forslag om, at der afsættes et igangsætningsbeløb fx at projektet støttes i 

to år, hvorefter det skal forankres i provstierne.  

 



Når budgettet aftales i september, er stiftsrådet positivt indstillet over for, at afsætte et igangsætnings-

beløb til projektet.    

 

Under dagsordenens punkt 9 blev formandens skriftlige orientering taget til efterretning af stiftsrå-

det.  

 

 

Under dagsordenens punkt 10 orienterede biskop Henning Toft Bro om at: 

 

a. Der har været afholdt to ordinationer under corona-krisen. 

b. De ledige stillinger, der er opslået i stiftet. Det blev oplyst, at der er 34 studerende på pasto-

ralseminariet i Aarhus og 17 i København. Så der er grund til optimisme.   

 

 

Under dagsordenens punkt 11 orienterede Jørgen Nielsen om status for Den fælles Kapitalforvalt-

ning, herunder at der var har været tale om en negativ kursudvikling i foråret 2020. Der var en orien-

tering om investeringen i aktier og den udvikling aktiekurserne har haft under corona-krisen. En in-

vestering af midlerne i kapitalforvaltningen i aktier, kan medfører et bedre afkast. En investering i 

aktier skal drøftes på næste møde.   

 

  

Under dagsordenens punkt 12 orienterede Ove Holler om møder i budgetsamrådet. Det er aftalt, at 

Ove Holler deltager i næste forretningsudvalgsmøde for at drøfte 3 ansøgninger, der skal behandles i 

budgetsamrådet.    

 

Sognepræst Jens Christian Melgaard orienterede om arbejdet i det religionspædagogiske udvalg, hvor 

rejsen til England udsættes til næste år.  

 

 

Under dagsordenens punkt 13 var der ingen spørgsmål fra stiftsrådets medlemmer. 

 

 

Under dagsordenens punkt 14 blev det oplyst at de kommende møder afholdes på følgende datoer: 

8. september 2020. 

16. november 2020.  

 

 

Under dagsordenens punkt 15 orienterede Peter Stilling om, at Folkekirkens Familiestøtte har fået 

ansat Ole Elbæk som ny leder.   

 

 

Mødet sluttede kl. 18.00.  

 


