AALBORG STIFT
Stiftsrådet
Sag nr. 2018 - 24741 / Akt. nr. 202954
PEBN
Dato: 20. september 2018

Referat af Stiftsrådets 35. ordinære møde
den 20. september 2018 i Aalborg Bispegård
Til stede:
Peter Stilling (Aalborg Budolfi provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Anne
Steenberg (Aalborg Østre provsti), Villy Steen Møller (Frederikshavn provsti), Lissy Ninna Mortensen (Hadsund provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring Nordre provsti), Mogens Sørensen
(Hjørring Søndre provsti), Kay Jacobsen (Jammerbugt provsti), Jytte Abildgaard (Rebild provsti),
Ella Sørensen (Sydthy provsti), Ove Thingstrup Holler (Thisted provsti), Karsten Konradsen (Morsø
provsti), sognepræst Peter Albek Noer, sognepræst Caris Elkjær Trads Johansen, sognepræst Jens
Christian Meldgaard, provst Line Skovgaard Pedersen, biskop Henning Toft Bro, stiftskontorchef
Jørgen Lützau Larsen, økonomimedarbejder Jeanette Højrup Søgaard og stiftsfuldmægtig Pernille
Bunk Stølefjell (referent).
Afbud:
Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Jørgen Nielsen (Brønderslev provsti), chefkonsulent
Helle Hindsholm.
______________________________
Formand Ejnar Haugaard Thomsen bød velkommen til mødet og vi sang nummer 339 ”Vi pløjed og
vi så’de” i Højskolesangbogen.
Mødet indledtes med et oplæg fra Religionspædagogisk Konsulent Anna Døssing Gunnertoft.
Der var opstillet følgende dagsorden til mødet:
Beslutningspunkter:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Eventuelle bemærkninger til referat fra 34. møde i Stiftsrådet
3. Status for Det bindende Stiftsbidrag
4. Kirken i Sommerlandet
5. Ansøgninger til Det bindende Stiftsbidrag
6. Fastlæggelse af detailbudget for Det bindende Stiftsbidrag for år 2019
7. Valg af formand for Stiftsrådet – skriftligt, såfremt det ønskes. Valget er gældende for ét år.
8. Valg af næstformand for Stiftsrådet – skriftligt, såfremt det ønskes. Valget er gældende for
ét år.
9. Valg af repræsentant til budgetfølgegruppen vedrørende de af fællesfonden indkaldte budgetsamråd. Valget er gældende for ét år.
10. Drøftelse af Visionsdagen afholdt den 27. august 2018.
Orienteringspunkter:
11. Formandens orientering
a. Ansøgninger behandlet af Forretningsudvalget i sommerferien

Thulebakken 1

.

9000 Aalborg - Tlf.: 98 18 80 88
www.aalborg.stift.dk – E-post: kmaal@km.dk

.

Fax: 98 18 80 68

b. Fælles Stiftsrådsmøde i Fredericia den 27. oktober 2018
c. Invitation til konference for kristne og muslimske ledere i Danmark
d. Brev fra Helsingør Stiftsråd vedr. diætbekendtgørelsen
12. Biskoppens orientering
13. Den fælles Kapitalforvaltning v/Jørgen Nielsen
14. Orientering fra Stiftsrådets repræsentanter i diverse udvalg og bestyrelser
a. Orientering fra Ove Thingstrup Holler om omprioriteringspuljen
15. Spørgsmål fra Stiftsrådets medlemmer
16. Næste ordinære møde i Stiftsrådet er den 13. november 2018.
17. Eventuelt

Under dagsordenens punkt 1 blev punkt 10 flyttet op og blev det nye punkt 6, hvorefter dagsordenen
blev godkendt.

Under dagsordenens punkt 2 var der ingen bemærkninger til referatet fra det 34. møde i Stiftsrådet.

Under dagsordenens punkt 3 redegjorde formand Ejnar Haugaard Thomsen for status for Det bindende Stiftsbidrag, og gennemgik bilag 3, hvoraf det fremgår hvad der er afsat til projekter i 2018.
Statusorienteringen fra formanden blev taget til efterretning.

Under dagsordenens punkt 4 orienterede formand Ejnar Haugaard Thomsen om projektet Kirken i
Sommerlandet, herunder hvor langt man på nuværende tidspunkt er i processen. Formanden orienterede videre om, at den ansatte projektmedarbejder har været i felten for at indsamle oplysninger fra
kirkerne i sommerlandet, og såvel indenlandske og udenlandske beboere i sommerhusområderne. Der
udarbejdes en rapport fra FUV, som er meget saglig og informativ. Formand Ejnar Haugaard Thomsen spurgte stiftsrådet til, om stiftsrådet er villig til at betale en professionel for at sætte rapporten op
i et lækkert layout?
Biskoppen redegjorde for Læsø ordningen, hvilket indebærer at præsten har én friuge om måneden,
hvor præsten har mulighed for at forlade øen og besøge familie og venner fra fastlandet. Præster som
skal afløse på øen for forlagt tjeneste, tager alle kirkelige handlinger i den uge de har forlagt tjeneste.
Ordningen har været drøftet på seneste møde i Kirken i Sommerlandet, da man ønsker at overføre
projektet til Kirken i Sommerlandet, så menighedsråd og provstiudvalg kan være med til at stille en
bolig til rådighed, så præster der måtte have lyst og behov kunne få forlagt tjeneste.
Formand Ejnar Haugaard Thomsen supplerede, at Kirken i Sommerlandet så langt har været finansieret af FUV. Caris Elkjær Trads Johansen forslog, at man kunne erfaringsudveksle med Den Norske
Kirke, og få norske præster til Danmark, og danske præster til Norge. Biskoppen og formanden vil
bære ideen videre til arbejdsgruppen. Stiftsrådet havde herefter en drøftelse af ideen.
Stiftsrådet besluttede at yde støtte med op til kr. 40.000,00 til at gøre materialet professionelt og få
det kommunikeret ud.

Under dagsordenens punkt 5 fremlagde formand Ejnar Haugaard Thomsen de indkomne ansøgninger:


Ansøgning nr. 1 – Ansøgning om støtte til Folkekirken som attraktiv arbejdsplads – Folkekirken på uddannelsesmesse 2019

Der søges konkret om støtte til udvikling af kommunikationsarbejdet, herunder særligt udarbejdning af brochurer og plakater til brug på uddannelsesmesse.
Der søges om kr. 40.000,00.
Stiftsrådet besluttede efter en drøftelse at imødekomme ansøgningen med kr. 40.000,00.
Stiftsrådet finder, at det er vigtigt at der arbejdes aktivt for at få flere egnede ansøgere til
stillinger som præst i Folkekirken.


Ansøgning nr. 2 – Ansøgning om støtte til Konfirmandens Bog
Arbejdsgruppen bag projektet Konfirmandens Bog – en digital læringsplatform, søger om
økonomisk støtte til udviklingen af bogen. Konfirmandens bog er en app, der er tænkt som et
supplement til konfirmationsforberedelse, og som kan styrke undervisningen på flere områder.
Der søges om kr. 100.000,00.
Stiftsrådet besluttede efter en drøftelse at imødekomme ansøgningen med kr. 100.000,00 i
2019, da det er vigtigt at optimere og videreudvikle læringsmateriale til konfirmationsforberedelsen.



Ansøgning nr. 3 – Ansøgning om støtte til projekt mindU
Der søges om støtte til at fortsætte projekt mindU til konfirmandåret 2018/2019, så besøg
fortsat kan være gratis for de præster i Aalborg Stift, som ønsker at gøre brug af mindU.
Der søges om op til kr. 50.000,00.
Stiftsrådet besluttede ikke at imødekomme ansøgningen, da Stiftsrådet var med til at starte
projektet op, men at den fremadrettede drift må klares uden Stiftsrådets støtte. Ydermere
savnes oplysninger om projektets aktivitet i Aalborg Stift, som blev stillet som betingelse i
forbindelse med bevillingen projektet fik på det 31. ordinære møde.



Ansøgning nr. 4 – Ansøgning om støtte til dækning af udgifter i forbindelse med indkvartering af afløserpræster på Læsø
Der søges om støtte til dækning af udgifter i forbindelse med indkvartering af afløserpræster
på Læsø. Der påhviler Læsø kirkekasse en økonomisk byrde som er unik i forhold til stiftets
øvrige sogne, nemlig indkvartering af afløserpræster.
Der søges om kr. 70.000,00 årligt.
Stiftsrådet besluttede efter en drøftelse at imødekomme ansøgningen med kr. 70.000,00 om
året i tre år, dvs. 2019, 2020 og 2021, da det er vigtigt, at folkekirken er tilstede over alt.
Efter næste valgperiode tages der stilling på ny.

Under dagsordenens punkt 6 havde Stiftsrådet en drøftelse af Visionsdagen afholdt den 27. august
2018 i Folkekirkens Hus og de oplæg som udvalgene kom med. Formand Ejnar Haugaard Thomsen
orienterede om, at han efter mødet talte med formanden for Stiftsudvalget for Unge og Kirke. Projekt
KUL som blev fremlagt på Visionsdagen, vil udvalget gerne udbrede til hele stiftet. Biskoppen, formanden for udvalget og stiftsrådsformanden skal mødes den 8. november 2018, og drøfte hvordan

man kan finde vejen frem. Formand Ejnar Haugaard Thomsen spurgte stiftsrådet til, om stiftsrådet
vil yde støtte til at sætte projektet i gang i hele stiftet? Stiftsrådet gav udtryk for, at man gerne giver
støtte til at videreføre projektet fra Frederikshavn til hele stiftet. Jens Christian Meldgaard anførte, at
det kunne være spændende at gå videre med tanken som stiftsudvalget for Folkekirke og Religionsmøde fremlagde, om den dialog de ønsker at opnå med folkekirkemedlemmer som bevidst er medlem
af folkekirken, men som har en anden og måske mere spirituel opfattelse af kristen troen end den,
som prædikes i folkekirken.

Under dagsordenens punkt 7 gennemgik formand Ejnar Haugaard Thomsen budgetoplæg 3, herunder de væsentlige forslåede ændringer. Ligeledes gennemgik formand Ejnar Haugaard Thomsen de
fremsendte budgetforslag fra stiftsudvalgene med tilhørende følgebrev.
Der var en drøftelse af det fremsendte budgetforslag, og efter endt drøftelse og blev budgetforslaget
vedtaget af Stiftsrådet. Budgettet lægges på stiftets hjemmeside, og der sendes besked til udvalgene.

Under dagsordenens punkt 8 blev formanden for Stiftsrådet i Aalborg Stift valgt på følgende måde:


Forslået til formand blev: Ejnar Haugaard Thomsen.
Ejnar Haugaard Thomsen blev valgt til formand.

Under dagsordenens punkt 9 blev næstformanden for Stiftsrådet i Aalborg Stift valgt på følgende
måde:


Forslået til næstformand blev: Karsten Konradsen.
Karsten Konradsen blev valgt til næstformand.

Under dagsordenens punkt 10 blev repræsentanten til budgetsamrådet for Stiftsrådet i Aalborg Stift
valgt på følgende måde:


Forslået til repræsentant til budgetsamråd blev: Ove Thingstrup Holler.
Ove Thingstrup Holler blev valgt som repræsentant til budgetsamrådet.

Under dagsordenens punkt 11 orienterede formand Ejnar Haugaard Thomsen om:
a. Ansøgninger behandlet af Forretningsudvalget i sommerferien. Som det fremgår af bilag nr.
9 har Forretningsudvalget behandlet tre ansøgninger i sommerferien, og givet tilsagn til alle
tre.
b. Invitation til Fælles Stiftsrådsmøde i Fredericia den 27. oktober 2018. Tilmelding sker til Aalborg Stift, som sørger for en samlet tilmelding til Haderslev Stift. Tilmelding sker til Aalborg
Stift senest mandag den 1. oktober 2018.
c. Invitation til konference for kristne og muslimske ledere i Danmark. Stiftsrådet har 1 plads
Konferencen finder sted fredag den 9. november til lørdag den 10. november på Magleås
Kursuscenter i Birkerød. Tilmelding sker til Aalborg Stift senest mandag den 1. oktober 2018.
Invitationen sendes videre til Stiftsudvalget for Folkekirke og Religionsmøde.
d. Brev fra Helsingør Stiftsråd til Kirkeministeriet vedr. diætbekendtgørelsen.

Under dagsordenens punkt 12 orienterede biskop Henning Toft Bro om:
a. Arbejdet i strukturudvalget. Der arbejdes med et idekatalog, hvor udvalget bringer nogle artikler som kommer til at handle om kirkelukning, indretning af kirkegårde, samarbejdsaftaler,
økonomisamarbejde, kirketællinger mv. Kataloget kan tilgås via hjemmesiden fra medio oktober, og fungerer som et dynamisk dokument.
b. Ny betænkning fra præstemangelsudvalget, som blandt andet kan findes på Kirkeministeriets
hjemmeside.
c. Center for ungdomsstudier, som hører til på Aalborg Universitet. Biskoppen har haft møde
med en fra centret, hvor han redegjorde for ungdomsarbejdet der laves i Aalborg Stift, herunder projekt ”Hvad er meningen?”. Der holdes endnu et møde i november, hvor man skal undersøge om der er mulighed for et samarbejde med centret.
d. Der er Landemode på fredag i næste uge, med gudstjeneste i domkirken og kirkefrokost i
Folkekirkens Hus.
e. Man er i gang med at ansætte en ny provst i Aalborg Vestre provsti.

Dagsordenens punkt 13 udgik, da Jørgen Nielsen har meldt afbud til mødet.

Under dagsordenens punkt 14 og 14a var der en orientering fra Stiftsrådets repræsentant i budgetfølgegruppen, Ove Thingstrup Holler. Jens Christian Meldgaard applerede til, at datoer for arrangementer som afholdes af stiftsudvalgene, skal meldes ud så snart det er muligt.
a. Ove Thingstrup Holler orienterede om ansøgninger til omprioriteringspuljen. Budgetsamrådet
skulle afholdes før næste Stiftsrådsmøde, hvorfor forretningsudvalget sammen med Ove
Thingstrup foretog en prioritering af ønskerne den 27. august 2018. Ove Thingstrup Holler
orienterede videre omkring ønskerne og forløbet på budgetsamrådsmødet som blev afholdt
den 13. september 2018.

Under dagsordenens punkt 15 var der spørgsmål fra Kay Jacobsen vedrørende Presse og Kommunikation, og de ledige stillinger. Der var herefter en drøftelse af den nuværende situation. Jytte Abildgaard anførte, at hun efter Visionsdagen var overvældet over hvor stort et arbejde stiftsudvalgene
laver, og berettede om dette på et efterfølgende møde i Rebild provsti. De andre stiftsrådsmedlemmer
gav udtryk for, at de var af samme holdning.

Under dagsordenens punkt 16 blev det oplyst at det næste møde afholdes den 13. november 2018.

Under dagsordenens punkt 17 reklamerede Jens Christian Meldgaard for arrangementet Himmelske
Dage på Heden som afvikles fra 30. maj til 2. juni 2019.

Mødet sluttede kl. 18.30.

