AALBORG STIFT
Stiftsrådet
Dok.nr. 108 796/16
MJOH
Dato: 12. september 2016

Referat af Stiftsrådets 28. ordinære møde
den 12. september 2016 i Aalborg Bispegård

Til stede:
Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Anne Steenberg (Aalborg Østre provsti), Ole
Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Jørgen Nielsen (Brønderslev provsti), Gert Nørgaard Frederiksen (Hjørring Søndre provsti), Dorrit Ruth Andersen (Hadsund provsti), Villy Steen Møller
(Frederikshavn provsti), Ove Tingstrup Holler (Thisted provsti), Peter Stilling (Aalborg Budolfi
provsti), Ella Sørensen (Sydthy provsti), Jytte Abildgaard (Rebild provsti), Jens Peter Skjølstrup
Madsen (Hjørring Nordre provsti), Kay Jacobsen (Jammerbugt provsti, sognepræst Christen Staghøj Sinding, sognepræst Jørn Skøtt Andersen, sognepræst Peter Albek Noer, provst Yvonne Alstrup, domprovst Niels Christian Kobbelgaard, biskop Henning Toft Bro, chefkonsulent Helle
Hindsholm, stiftskontorchef Jørgen Lützau Larsen, bogholder Lene Marie Sørensen og stiftsfuldmægtig Marie Johansen (referent).
Afbud:
Karsten Konradsen (Morsø provsti)
______________________________
Formand Ejnar Haugaard Thomsen bød velkommen til mødet og vi sang nummer 335 ”Septembers
himmel er så blå” i Højskolesangbogen.
Forud for det egentlige møde var der et oplæg ved religionspædagogisk konsulent Anna Døssing
Gunnertoft.
Der var opstillet følgende dagsorden til mødet:
Beslutningspunkter:
1. Godkendelse af dagsordenen
2. Eventuelle bemærkninger til referat fra det 27. møde i Stiftsrådet
3. Status for Det bindende Stiftsbidrag
4. Ansøgninger til Det bindende Stiftsbidrag
5. Nedsættelse af udvalg - ”Folkekirkens Asylsamarbejde”
6. Nedsættelse af udvalg - ”Grøn Kirke”
7. Fastlæggelse af detailbudget for Det bindende Stiftsbidrag for 2017
8. Valg af formand for Stiftsrådet
9. Valg af næstformand for Stiftsrådet
10. Valg af repræsentant til budgetfølgegruppen
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Orienteringspunkter:
11. Formandens orientering
a. Invitation til konference for kristne og muslimske ledere i Danmark
b. Indbydelse til temadag om kirkegården
12. Biskoppens orientering
13. Den fælles Kapitalforvaltning v/Jørgen Nielsen
14. Orientering fra Stiftsrådets repræsentanter i diverse udvalg og bestyrelser
a. Orientering om fællesmøde for alle stiftsråd i Roskilde
15. Spørgsmål fra Stiftsrådets medlemmer
16. Næste møde i Stiftsrådet – næste møde afholdes tirsdag den 22. november 2016 kl. 15.30 –
18.00.
17. Eventuelt

Under dagsordenens punkt 1 var der ingen bemærkninger, hvorefter dagsordenen godkendt.

Under dagsordenens punkt 2 var der ingen bemærkninger til referatet fra det 27. møde i Stiftsrådet.

Under dagsordenens punkt 3 redegjorde formand Ejnar Haugaard Thomsen for status for Det bindende Stiftsbidrag.
Statusorientering blev taget til efterretning.

Under dagsordenens punkt 4 fremlagde formand Ejnar Haugaard Thomsen de indkomne ansøgninger:


Ansøgning nr. 1 - Støtte til Folkekirken som attraktiv arbejdsplads.
Der søges om støtte til at kunne deltage på uddannelsesmessen 2017 samt til udarbejdelsen
af rekrutteringsbrochure samt plakater til brug på messen.
Der søges om 60.000,00 kr.
Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen med 60.000,00 kr. under forudsætning
af, at Folkekirken deltager i uddannelsesmessen, når denne afholdes i Aalborg.



Ansøgning nr. 2 - Stiftsbiblioteket.
Der søges om en ekstrabevilling til dækning af udgifter for resten af 2016, da der skal indkøbes en del ny udkommet konfirmands materiale og andet undervisningsmateriale.
Der søges om op til 10.000,00 kr.
Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen med 10.000,00 kr. da der er tale om en
styrkelse af arbejdet på det religionspædagogiske område.
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Ansøgning nr. 3 - Dåbsoplæringsprojektet.
Der søges om støtte til udarbejdelse af en dåbsoplæring med de 11 vigtigste og basale temaer på DVD og YouTube, som præster og øvrige medarbejdere kan have gratis adgang til og
anvende som et indledende og støttende element i deres dåbsoplæring.
Der søges om 37.000,00 kr.
Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen med 5.000,00 kr. da der er tale om et
godt projekt, som kan bruges af alle præster i Folkekirken. De 5.000,00 kr. udgør Aalborg
Stifts andel af den samlede ansøgte sum.



Ansøgning nr. 4 - Reformationsmarkering i 2017 fra Aalborg Budolfi Domkirke.
Der søges om støtte til afvikling af en musikalsk omfattende og mangeartet fejring af Reformationsjubilæet. Arrangementet finder sted igennem hele 2017.
Der søges om 20.000,00 kr.
Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen med 20.000,00 kr. da der er tale om et
godt og gennemarbejdet projekt, der er med til at skabe opmærksomhed omkring markeringen af reformationsfejringen i 2017.



Ansøgning nr. 5 - ”Hvad er meningen”.
Gruppen bag projekt ”Hvad er meningen” søger om støtte til at gentage projektet i 2017.
Projektet løber af stablen i november 2016 og der er tale om et samarbejde mellem Folkekirken, Stiftets gymnasier, Aalborg Universitet og medvirkende fra Det teologiske Fakultet
ved Aarhus Universitet. På nuværende tidspunkt er der tilmeldt over 880 gymnasieelever og
knap 200 står på venteliste.
Der søges om 150.000,00 kr.
Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen med 150.000,00 kr. da projektet har
stor succes og er med til at sætte fokus på folkekirken og projektet sikrer et godt og udbytterigt samarbejde mellem de medvirkende til gavn for de studerede.



Ekstraordinær ansøgning nr. 1 - Økonomisk støtte til udarbejdelse af dåbsforberedelsesmateriel for konvertitter fra islam.
Der søges om støtte til udarbejdelsen af materialer, herunder rådgivningsmateriale der kan
give konvertitterne god basisinformation om kristendommen, så de er godt rustet til at tage
endelig stilling til, om de vil døbes i folkekirkens.
Der søges om 10.000,00 kr.
Stiftsrådet besluttede at fremsende ansøgning til Det mellemkirkelige Stiftsudvalg, til deres videre behandling. Såfremt stiftsudvalget ikke har midler til at imødekomme ansøgningen, er stiftsrådet positive overfor at imødekomme den. Stiftsrådet har en forventning
om at modtage et afsluttende regnskab når projektet er færdigt.
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Ekstraordinær ansøgning nr. 2 - Udgivelse af Pixi-folder om ”Kirken på Landet”.
Der søges om støtte til udgivelsen af en folder til alle menighedsrådsmedlemmer og ansatte i
Aalborg Stifts landsogne om kirken på landet. Det ansøgte beløb er beregnet til et oplag på
3.000 stk. inkl. grafisk opsætning og professionelle fotos.
Der søges om 10.000,00 kr.
Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen med 10.000,00 kr. da projektet er godt
og er med til at sætte fokus på kirken på landet.

Under dagsordenens punkt 5 redegjorde biskop Henning Toft Bro for behovet og tankerne for at
nedsætte et udvalg vedrørende ”Folkekirkens Asylsamarbejde”.
Biskoppen og domprovsten anbefalede, på baggrund af behovet for få tilført yderligere ressourcer
på asyl og flygtningeområdet i Aalborg Stift, at der nedsættes et stiftsudvalg. Det er tanken at der
skal være mellem 6-8 personer i udvalget.
Der var en drøftelse af emnet og stiftsrådet besluttede at nedsætte udvalget.

Under dagsordenens punkt 6 redegjorde formand Ejnar Haugaard Thomsen for behovet for at nedsætte et fast udvalg, der skal beskæftige sig med ”Grøn Kirke”. Udvalgt skal bestå af 5-7 medlemmer og skal virke i perioden 2017 – 2020, med mulighed for forlængelse.
Der var en drøftelse af emnet og stiftsrådet besluttede at nedsætte udvalget. Det nuværende udvalg
fortsætter arbejdet indtil den nuværende funktionsperioden for stiftsrådet udløber, hvorefter der
konstitueres et nyt.

Under dagsordenens punkt 7 gennemgik formand Ejnar Haugaard Thomsen de fremsendte budgetforslag med tilhørende følgebrev.
Der var en drøftelse af det fremsendte budgetforslag, herunder også muligheden og rigtigheden af,
at budgettet har en buffer.
Budgetforslag blev vedtaget af stiftsrådet.

Under dagsordenens punkt 8 blev Ejnar Haugaard Thomsen genvalgt til formand for stiftsrådet.

Under dagsordenens punkt 9 blev Anne Steenberg genvalgt til næstformand for stiftsrådet.

Under dagsordenens punkt 10 blev Karsten Konradsen valgt som repræsentant til budgetsamrådet
for stiftsrådet.

Under dagsordenens punkt 11 orienterede formand Ejnar Haugaard Thomsen om:
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a. Invitation til konference for kristne og muslimske ledere i Danmark 2016. Konferencen finder sted lørdag den 12. november 2016 på Vartov i København.
Såfremt der er nogen fra stiftsrådet der ønsker at deltage sker tilmelding til Aalborg Stift.
Såfremt der ikke er nogen fra stiftsrådet, der ønsker at deltage i konferencen sendes invitationen til stiftsudvalget for ”Folkekirkens Asylsamarbejde”.

b. Indbydelse til temadag om kirkegården.
Såfremt man ønsker at deltage i temadagen sker tilmelding til Aalborg Stift.

c. Orientering om fællesmøde for alle stiftsråd der afholdes i Roskilde.
Der var en drøftelse af dagen og arrangementet.

Under dagsordenens punkt 12 orienterede biskop Henning Toft Bro om:
a. Udarbejdelse af en ny kommunikationsplan. Her blev det meddelt, at Aalborg Stiftsavis lukker med udgangen af 2016. Der skal ske en styrkelse af den eksterne kommunikation i den
nye kommunikationsplan, herunder også muligheden for brug af de sociale medier.
b. At der afholdes to årlige møder med præsternes tillidsrepræsentanter.
c. De udfordringer, der er i forbindelse med de udmeldelser, der sker fra folkekirken. Biskoppen opfordrer til en dialog med de mennesker, der står på vippen til at melde sig ud af folkekirken. Det er vigtigt, at er tænkes nye tanker for at sikre at udmeldelserne ikke fortsætter.
d. Det faldende dåbstal, hvor der med landsdækkende oplysningskampanger sættes fokus på,
hvorfor man bør vælge dåben til og hvorfor man bør lade sine børn døbe. Det er vigtigt, at
folkekirken kommer ud med det gode budskab om hvorfor det er vigtigt at være medlem af
folkekirken.
Der var en drøftelse af vigtigheden af dåb og hvilke tiltag man som menighedsråd, præst,
provsti og stift kan gøre.
e. Sjælesorg på Nettet, der forventeligt går i luften pr. 1. januar 2017.

Under dagsordenens punkt 13 orienterede Jørgen Nielsen om arbejdet i den Fælles Kapitaladministration, herunder om den nyeste rapport om kapitalforvaltningen, samt om det kommende udbud af
kapitalforvalterne.

Under dagsordenens punkt 14 orienterede Peter Albæk Noer om årsmødet i Det mellemkirkelige
Stiftsudvalg, der afvikles i november.

Under dagsordenens punkt 15 var der ingen spørgsmål fra stiftsrådets medlemmer.
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Under dagsordenens punkt 16 blev det oplyst at det næste møde afholdes den 22. november 2016.

Under dagsordenens punkt 17 omhandlede eventuelt var der ingen drøftelse.

Mødet sluttede kl. 18.00.
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