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Referat af Stiftsrådets 46. ordinære møde 

den 19. maj 2021 via Microsoft Teams 
 

 

Til stede: 

Peter Stilling (Aalborg Budolfi provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Jørgen 

Nielsen (Brønderslev provsti), Villy Steen Møller (Frederikshavn provsti), Lissy Ninna Mortensen 

(Hadsund provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring Nordre provsti), Mogens Sørensen (Hjør-

ring Søndre provsti), Kay Jacobsen (Jammerbugt provsti), Ella Sørensen (Sydthy provsti), Ove 

Thingstrup Holler (Thisted provsti), Karsten Konradsen (Morsø provsti), sognepræst Jens Christian 

Meldgaard, sognepræst Caris Elkjær Trads Johansen, provst Line Skovgaard Pedersen, domprovst 

Jacob Køhn Andersen, biskop Henning Toft Bro, stiftskontorchef Helle Hindsholm, økonomimedar-

bejder Jeanette Højrup Søgaard og specialkonsulent Pernille Bunk Stølefjell (referent).  

 

Afbud: 

Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Anne Steenberg (Aalborg Østre provsti), Jytte Abild-

gaard (Rebild provsti) og sognepræst Rune Leo Thomassen. 

______________________________ 

 

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. Opslag af ledig stilling som religionspædagogisk konsulent 

Orienteringspunkter: 

7. Orientering om status for arbejdet i Kirken på Landet v/formanden 

8. Formandens orientering 

9. Biskoppens orientering 

10. Den fælles Kapitalforvaltning v/Jørgen Nielsen 

11. Orientering fra Stiftsrådets repræsentanter i diverse udvalg og bestyrelser 

12. Spørgsmål fra Stiftsrådets medlemmer 

13. Næste møde i Stiftsrådet afholdes den 7. september 2021 

14. Eventuelt 

 

 

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

 

 



Under dagsordenens punkt 2 var der ingen bemærkninger til referatet fra det 45. ordinære møde i 

Stiftsrådet.  

 

 

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

 

Der var en kort 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 kort drøftelse blev statusorienteringen taget til efterretning af Stiftsrådet. 

 

 

Under dagsordenens punkt 5 oplyste formanden, at der ikke er modtaget ansøgninger til stiftsrådet 

forud for dette møde. 

 

 

Under dagsordenens punkt 6 orienterede formanden om, at tidligere religionspædagogisk konsulent, 

Anna Døssing Gunnertoft pr. 1. maj 2021 er udnævnt som provst i Aalborg Vestre provsti, hvor stil-

lingen som religionspædagogisk konsulent nu er ledig. Formanden anførte, at forretningsudvalgets 

indstilling er, at stillingen som religionspædagogisk konsulent skal bevares, og slås op snarest muligt. 

Formanden redegjorde for forretningsudvalgets indstilling, som fremgår af bilag 5.  

 

Jens Christian Meldgaard anførte, at Religionspædagogisk Stiftsudvalg ønsker, at en ny religionspæ-

dagogisk konsulent også arbejder mere med kirke- og kulturmedarbejderne, og at udvalget i øvrigt 

ønsker, at Anna Døssing Gunnertofts arrangementer såsom Hvad er Meningen fortsætter. 

 

Efter en drøftelse besluttede stiftsrådet, at stillingen som religionspædagogisk konsulent slås op sna-

rest muligt, og besættes senest pr. 1. februar 2022. Derudover besluttede stiftsrådet, at ansættelsesud-

valget skal bestå af forretningsudvalget, hvilket vil sige formanden og næstformanden for stiftsrådet 

samt biskoppen.  

 

 

Under dagsordenens punkt 7 kom formanden med en orientering om status for arbejdet med Kirken 

på Landet. Formanden anførte, at projektet også har været i dvale grundet corona. Der er nedsat et 

Landsnetværk for Kirken på Landet, som mødes en gang om året til et kursus arrangeret af FUV, hvor 

netværket klædes på til det kommende års arbejde og give ideer til arbejdet. I 2020 var det kirken i 

sommerlandet der var i fokus. Restriktionerne i forbindelse med corona begrænsede dog arbejdet med 

kirken i sommerlandet. I 2021 er der fokus på storpastorater, og der er gennemført en undersøgelse 

af storpastorater. Man kan få rapporten og idekatalog ved henvendelse til FUV. Formanden oplyste, 

at to storpastorater i Aalborg Stift deltager i en ny undersøgelse af hvad storpastorater betyder for 

ansatte, gudstjenestedeltagere, samarbejdspartnere mv. I 2022 er der fokus på diakoni i landdistrikter. 

I 2023 er der fokus på alternativ brug af kirken. I 2024 gør man status, og ser på hvad fremtiden skal 

bringe. 

 

 

Under dagsordenens punkt 8 blev formandens skriftlige orientering taget til efterretning af stiftsrå-

det.  

 

Jens Christian Meldgaard opfordrede til, at man tænker ind i Himmelske Dage, om man har et lokalt 

ønske, så gå ind på hjemmesiden og se hvor man skal rette henvendelse, også hvis man kan lave et 

oplæg om hvordan man binder forskellige kirkesamfund sammen. 

 

Der var en drøftelse af den datomæssige placering af arrangementet, da ikke alle har mulighed for at 

deltage grundet konfirmationer. 

https://www.fkuv.dk/_Resources/Persistent/7/1/7/9/717968082547ad2bb79660a157414dfb32970466/Pr%C3%A6ster%20p%C3%A5%20tv%C3%A6rs%20%E2%80%93%20Storpastoratet%20som%20ramme%20om%20pr%C3%A6stens%20arbejde%20p%C3%A5%20landet.pdf
https://www.fkuv.dk/_Resources/Persistent/f/5/e/d/f5ed31d214abe2487914152a9eea17475711faa0/Samarbejde%20hvor%20giver%20det%20mening.%20Samtaleh%C3%A6fte.pdf


 

 

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

 

a. Der kommer fokus på arbejdet med grøn omstilling. Formålet er blandt andet at understøtte 

den grønne omstilling på lokalt niveau, og sikre at resultaterne dokumenteres, så folkekirkens 

bidrag til de nationale klimamål bliver synlige.  

 

b. Der var møde med Kirkeministeriet forleden, hvor man drøftede den nye, alternative uddan-

nelse til at kunne virke som præst i folkekirken. Over 250 har søgt om at få lov til at gennem-

føre den nye uddannelse. Der er tale om en teologisk overbygning på en allerede erhvervet 

akademisk uddannelse. 

 

c. Der er ordineret 13 nye præster i 2021 i Aalborg Stift.  

 

Villy Steen Møller spurgte, om der er noget som Stiftsudvalget for Grøn Kirke skal være opmærksom 

på i samspillet omkring arbejdet med grøn omstilling? Biskoppen svarede, at han har et notat som 

kan sendes ud sammen med referatet.  

 

Caris Elkjær Trads Johansen anførte, at man kan have ladestandere til elbiler opsat ved præstegår-

dene, som også spiller ind i den grønne omstilling. Der var en drøftelse af opsætning af ladestandere 

til elbiler ved henholdsvis kirkegårde og præstegårde. Stiftskontorchefen anførte, at der på stiftsni-

veau arbejdes på vejledninger i forhold til ladestandere ved præstegårde. 

 

 

Under dagsordenens punkt 10 orienterede Jørgen Nielsen om status for Den fælles Kapitalforvalt-

ning, herunder at renteniveauet for de første 3 måneder er negativt, og at der derfor er kurstab for 

årets 3 første måneder. Jørgen Nielsen orienterede omkring udbud af kapitalforvaltere. Pr. 1. januar 

2022 skal der tiltræde nye kapitalforvaltere. Det er besluttet, at der skal være 2 kapitalforvaltere frem-

over, frem for de nuværende 3. Det handler primært om omkostningerne ved at have 3 kapitalforval-

tere frem for 2. I november måned vælges de 2 nye kapitalforvaltere. Jørgen Nielsen orienterede 

slutteligt om status på KAS-GIAS projektet, og henviste til bilag 14 og 15. Det ser ud til, at projektet 

kan rummes inden for det oprindelige budget. 

 

  

Under dagsordenens punkt 11 orienterede Jens Christian Meldgaard om arbejdet i Religionspæda-

gogisk Stiftsudvalg. Mange kurser har ligget i dvale, men man har flere kurser og arrangementer på 

vej i efteråret. Selvom udvalgt har ligget i dvale, er der god gejst i udvalget. 

 

 

Under dagsordenens punkt 12 var der ingen spørgsmål fra stiftsrådets medlemmer.  

 

 

Under dagsordenens punkt 13 blev det oplyst at de kommende møder afholdes på følgende datoer: 

7. september 2021. 

10. november 2021.  

 

 

Under dagsordenens punkt 14 orienterede Jens Christian Meldgaard om, at dette bliver det sidste 

stiftsrådsmøde han deltager i, da han fratræder med pension inden næste stiftsrådsmøde.   

 

 

Mødet sluttede kl. 16.30.  


