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Referat af Stiftsrådets 51. møde  

den 9. november 2022 i Aalborg Bispegård 
 

Til stede:  

Peter Stilling (Aalborg Budolfi provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Lennart Olsson 

(Aalborg Vestre provsti), Anne Steenberg (Aalborg Østre provsti), Jørgen Nielsen (Brønderslev prov-

sti), Arne Ehrenreich (Frederikshavn provsti), Pernille Drøscher (Hadsund provsti), Erik Kristensen 

(Hjørring Søndre provsti), Knud Borregaard (Jammerbugt provsti), Anders Langdahl (Rebild prov-

sti), Margit Nørgaard (Sydthy provsti), Ove Thingstrup Holler (Thisted provsti), Karsten Konradsen 

(Morsø provsti), sognepræst Rune Leo Thomassen, sognepræst Christian Roar Pedersen, sognepræst 

Kristian Gram Schjoldager, provst Mette Moesgaard Jørgensen, domprovst Jacob Køhn Andersen, 

biskop Thomas Reinholdt Rasmussen, stiftskontorchef Helle Hindsholm, økonomimedarbejder Pouli 

Pedersen og specialkonsulent Pernille Bunk Stølefjell (referent).  

 

Afbud:  

Grethe Bork Kristoffersen (Hjørring Nordre provsti). 

_____________________________ 

 

Formand Karsten Konradsen bød velkommen til mødet, og vi sang nr. 78 i Højskolesangbogen. 

 

Der var opstillet følgende dagsorden til mødet: 

 

Beslutningspunkter: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Eventuelle bemærkninger til referat fra det 50. møde i Stiftsrådet 

3. Status og gennemgang af økonomiske oversigter 

4. Status for Det bindende Stiftsbidrag  

5. Ansøgninger til Det bindende Stiftsbidrag 

6. Revidering af årshjul 

7. Gennemgang og revidering af stiftsrådets politikker 

8. Udpegning af kontaktperson til stiftsudvalget for migrantsamarbejde 

9. Forslag til nye vedtægter for Mellemkirkeligt Stiftsudvalg 

 

Orienteringspunkter: 

 

10. Formandens orientering 

11. Biskoppens orientering 

12. Den fælles Kapitalforvaltning v/Jørgen Nielsen 

a. Orientering om rapport fra Jyske Capital 

13. Orientering fra Stiftsrådets repræsentanter i diverse udvalg og bestyrelser 

14. Spørgsmål fra Stiftsrådets medlemmer 

15. Næste møde i Stiftsrådet afholdes den 27. februar 2023 

16. Eventuelt 

 



 

Under dagsordenens punkt 1 oplyste formanden, at der alligevel ikke vil være oplæg til mødets start, 

da oplægsholderen er blevet forhindret grundet sygdom. Herefter blev dagsordenen godkendt.  

 

 

Under dagsordenens punkt 2 var der ingen bemærkninger til referatet fra det 50. møde i Stiftsrådet.  

 

 

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

og økonomimedarbejderen. De økonomiske oversigter blev taget til efterretning af Stiftsrådet. 

 

 

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

endvidere en gennemgang af bilaget vedrørende budget og forbrug for stiftsmenighedsrådsstævnet.  

 

Efter en drøftelse blev statusorienteringen taget til efterretning af Stiftsrådet. 

 

 

Under dagsordenens punkt 5 gennemgik formanden de indkomne ansøgninger:  

 

• Ansøgning nummer 1 – Ansøgning om støtte til udgivelse af Åndehullet, et magasin for 

indsatte i landets fængsler 

 

En sognepræst søger om dækning af udgifter i forbindelse med udgivelse af magasinet Ånde-

hullet, som er Danmarks eneste landsdækkende fængselsblad. Bladet bliver via landets fæng-

sels- og arresthuspræster fordelt blandt de indsatte, alle landets stifter modtager et antal ek-

semplarer og bladet sendes også til biblioteker, politikere og andre relevante modtagere. Der 

er godt 3.500 indsatte i danske fængsler, arresthuse og udslusningsfængsler, og det betyder at 

magasinet rækker meget langt ud.  

 

Der søges om kr. 10.000,00, gerne som et årligt tilskud. 

 

Stiftsrådet besluttede efter en drøftelse, at ansøgningen imødekommes med kr. 10.000,00 

årligt i årene 2023, 2024 og 2025, da der er tale om et godt projekt.  

 

- 

 

• Ansøgning nummer 2 – Ansøgning om støtte til foredragsaften med ekspert i digital dan-

nelse 

 

Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikshavn og Hjørring provstierne søger om økonomisk 

støtte til en foredragsaften med Camilla Mehlsen, ekspert i digital dannelse, medietendenser 

og fremtidens kompetencer. Foredragsaftenen er et samarbejde mellem Danmarks Lærerfor-

ening og Folkekirkens Skoletjeneste og Frederikshavn og Hjørring kommuner. Der søges om 

kr. 15.000,00 hos stiftsrådet, mens Danmarks Lærerforening dækker de resterende kr. 

15.000,00 til arrangementet. 

 

Der søges om kr. 15.000,00. 

 

Stiftsrådet besluttede efter en drøftelse, at ansøgningen ikke imødekommes, idet der er tale 

om et lokalt projekt, som stiftsrådet finder at de respektive provstier burde støtte. Stiftsrådet 

opfordrer skoletjenesten til at tage kontakt til provstiudvalgene.  

 

 

Under dagsordenens punkt 6 orienterede formanden om, at der med dagsordenen er udsendt et nyt 

udkast til årshjul for stiftsrådet. Det der er ændret, er at det økonomimøde man tidligere har afholdt, 



er blevet fjernet fra årshjulet, ligesom det er udgået fra forretningsordenen. Der var enighed om at 

flytte dagsordenspunkt 13 op som nyt dagsordenspunkt 4, i dagsordenen for det konstituerende møde.  

 

Efter endt drøftelse besluttede stiftsrådet at godkende forslaget til nyt årshjul.  

 

 

Under dagsordenens punkt 7 orienterede formanden om, at samtlige af stiftsrådets politikker er 

sendt ud sammen med dagsordenen. På et tidligere møde blev det aftalt, at politikkerne skulle gen-

nemgås. Herefter gennemgik vi de enkelte politikker.  

 

Stiftsrådet i Aalborg Stifts politik for lån i stiftsmidlerne: Stiftsrådet drøftede, om det kunne være 

relevant at ændre afdragstiden for lån, herunder om der skal være mulighed for længere afdragstid 

end 10 år. Stiftsrådet er enige om, at den nuværende formulering giver mulighed for at man, efter 

ansøgning, i særlige tilfælde kan få en længere afdragstid. Stiftsrådet besluttede at alle provstierne 

skal gøres opmærksomme på, at man har mulighed for en længere afdragstid. Stiftsadministrationen 

fører statistik frem mod november-mødet næste år, så der kommer en oversigt over hvor ofte vi giver 

dispensation fra afdragsfristen på 10 år. Stiftsrådet besluttede efter endt drøftelse ikke at ændre i 

politikken for lån i stiftsmidlerne. 

 

Ansøgning om tildeling af støtte fra Stiftsrådet: Politikken findes på stiftets hjemmeside, som giver 

svar på hvad man kan søge til, hvad ansøgningen skal indeholde mv. Formanden anførte, at den ge-

nerelle holdning i stiftsrådene er, at man ikke støtter bogudgivelser. Forretningsudvalget har drøftet, 

at man ikke ønsker at det skal stå i politikken på hjemmesiden, at man som udgangspunkt ikke yder 

støtte til bogudgivelser, men at det er tilstrækkeligt at det står i et mødereferat. Stiftsrådet havde en 

drøftelse af, at folk måske ikke er klar over at stiftsrådet har denne vejledning om hvad man kan søge 

støtte til, på hjemmesiden. Stiftsrådet drøftede, at man kunne sætte et link ind til vejledningen i an-

søgningsskemaet, sådan at man også der gøres opmærksom på dette. Stiftsrådet drøftede videre, om 

provsterne eller stiftsrådsrepræsentanter kunne gøre opmærksomme på hvad man kan søge støtte til, 

når der afholdes budgetsamråd i provstierne. Stiftsrådet besluttede ikke at ændre i politikken, men vil 

tilføje link i ansøgningsskemaet. Derudover drøfter Stiftsadministrationen med Presse og Kommuni-

kation hvordan vi kan gøre vejledningen mere synlig på hjemmesiden.  

 

Stiftsrådets rammer for tilskud til præsters efter- og videreuddannelse: Formanden anførte, at på se-

neste møde så vi bort fra beløbsgrænsen der nævnes, da der er sket en del siden 2014. Formanden 

anførte videre, at det bør fremgå af politikken, at ansøgninger skal fremsendes ad tjenstlig vej. Der 

blev stillet forslag om, at beløbsgrænsen hæves til op til 10.000 kroner. Stiftsrådet besluttede at til-

passe politikken som nævnt ovenfor, og i øvrigt tilføje at transport indenlands ikke ydes af stiftsrådet.  

 

Stiftsrådet er enige om at vi skal se nærmere på biskoppens beløbsgrænse på 15.000 kroner, når bud-

gettet for næste år fastlægges.  

 
 

Under dagsordenens punkt 8 anførte formanden, at der mangler at blive udpeget en kontaktperson 

fra stiftsrådet, til stiftsudvalget for migrantsamarbejde. Af bilag 9 fremgår det hvem der er kontakt-

person for de øvrige stiftsudvalg. Stiftsrådet besluttede, at Anne Steenberg og Lennart Olsson som 

kontaktpersoner for Mellemkirkeligt Stiftsudvalg, også afrapporterer for stiftsudvalget for folkekir-

kens migrantsamarbejde, da de to udvalg samarbejder. 

 

 

Under dagsordenens punkt 9 orienterede formanden om, at der fra Mellemkirkeligt Stiftsudvalg er 

modtaget forslag til nye vedtægter. Disse vedtægter skal behandles på to på hinanden følgende stifts-

rådsmøder. Lennart Olsson anførte, at det er nødvendigt at vedtægterne ændres, da de tidligere ved-

tægter er af ældre dato. Stiftsrådet besluttede at nikke til det nuværende udkast, og tager vedtægterne 

med igen på næste møde. 

 

 



Under dagsordenens punkt 10 orienterede formanden om, at:  

a. Der er udsendt invitation til Fælles Stiftsrådsmøde, lørdag den 26. november 2022 i Odense. Der 

er tilmeldingsfrist den 17. november 2022, og man tilmelder sig via linket i invitationen, og giver 

en orientering til Pernille Bunk Stølefjell, som sender mail til alle der deltager. 

b. Der er udsendt invitation til Konference om Dekorum som afholdes fra 8.-9. november 2023, hvor 

stiftsrådet har 1 plads. Rune Leo Thomassen gav udtryk for at han gerne vil deltage, hvis der ikke 

er andre der har lyst. 

c. Forretningsudvalget er begyndt at se på hvilke økonomiske oplysninger stiftsrådet har brug for, 

og hvad det kan lade sig gøre at trække ud fra systemet. Hvis der er ønsker, kan disse sendes til 

kmaal@km.dk.  

d. Formanden anførte, at vi i øjeblikket afventer i forhold til en eventuel orientering til provstierne 

om den økonomiske situation omkring stiftsmidlerne. Vi kan blandt andet ikke få et klart svar på, 

hvordan vi skal forholde os, hvis egenkapitalen er negativ. Formanden tilføjede, at situationen 

højest sandsynlig vil få konsekvenser for indlån- og udlånssatserne. Formanden opfordrede til, at 

man lokalt udviser lidt tilbageholdenhed, hvis der er overvejelser om optagelse af nye store lån. 

e. Vi har ikke hørt nærmere fra Presse og Kommunikation omkring oplæg for den fremtidige orga-

nisatoriske tilknytning. Formanden for Presse og Kommunikations bestyrelse har lovet stiftsrå-

dets formand, at ændringerne i organisationen kommer på det førstkommende bestyrelsesmøde i 

Presse og Kommunikation, til yderligere drøftelse. Formanden anførte, at han har modtaget Presse 

og Kommunikations kommunikationsplan for 2023-2024. Kommunikationsplanen er godkendt af 

repræsentantskabet, bestyrelsen og biskoppen. Formanden har godkendt kommunikationsplanen 

for så vidt angår 2023, og med det forbehold, at stiftsrådet forventer et oplæg fra Presse og Kom-

munikation inden udskrivningsprocenten for 2024 skal fastlægges. Stiftsrådet havde en længere 

drøftelse af den fremtidige organisatoriske tilknytning vedrørende Presse og Kommunikation. 

Forretningsudvalget arbejder videre med dette frem mod næste stiftsrådsmøde.  

 

 

Under dagsordenens punkt 11 orienterede biskop Thomas Reinholdt Rasmussen om, at:  

a. Der er provsteansættelser i gang i to provstier, henholdsvis Frederikshavn provsti og Rebild prov-

sti. Når vi kommer til påske, skulle vi gerne have to nye provster.  

b. Stiftsrådet yder støtte til stiftsbogen. Biskoppen har altid været glad for stiftsbogen, da den er med 

til at bevare stiftets historik, hvor man kan se hvad der sker i provstierne. Biskoppen kan ikke 

sidde overhørig, at mange nu mener at stiftsbogen er overflødig. Stiftsbogen for 2022 kommer 

som planlagt. På seneste provstemøde talte biskoppen med provsterne, som er af den indstilling 

at stiftsbogen skal stoppe. Biskoppen har talt med Presse og Kommunikation om, hvad man i 

stedet kan lave. Den udgave der kommer i år, bliver derfor den sidste udgave af stiftsbogen. Stifts-

rådet havde en drøftelse af stiftsbogen, og vigtigheden af at bevare historikken i stiftet. Biskoppen 

arbejdere videre med hvad man kan gøre fremadrettet.  

c. Biskoppen har overvejelser omkring det årlige landemode. Landemode er det sted hvor biskop-

pen, provster, præster, stiftamtmand og menighedsråd mødes. Biskoppen går med overvejelser 

om hvorvidt man kan ændre landemodet, for at få større tilslutning, særligt fra menighedsrådene. 

Hvis der ændres på landemodet, vil det dog få betydning for økonomien. Stiftsrådet vil høre nær-

mere om arbejdet. 

d. Der har i september været besøg fra 30 studerende fra pastoralseminariet i Aarhus, som havde en 

hel dag her i stiftet. Opgaven med rekruttering af præster er vigtig, og det er sådan et besøg med 

til at understøtte.  

 

 

Under dagsordenens punkt 12 orienterede Jørgen Nielsen om status for Den fælles Kapitalforvalt-

ning, herunder blev de to rapporter fra Jyske Capital gennemgået. Jørgen Nielsen anførte, at i rappor-

teringen for oktober kan man læse, at der har været et samlet tab på 57 millioner kroner i urealiserede 

kurstab i 2022. Jørgen Nielsen påpegede, at afkastet i oktober måned 2022 har været 2,01 %.  

 

Jørgen Nielsen forventer ikke, at der kommer udlodning til menighedsrådene resten af 2022, ej heller 

i 2023. Jørgen Nielsen anførte afslutningsvist, at bestyrelsen stadig overvejer at investere i aktier. 

Fællesfonden har placeret sine pensionsmidler i aktier, og man overvejer at gå samme vej, og høre 

mailto:kmaal@km.dk


om deres erfaringer. Stiftsrådet afventer en udmelding fra Kirkeministeriet, førend der meldes noget 

ud til menighedsrådene.  

 

 

Under dagsordenens punkt 13 orienterede Ove Thingstrup Holler fra mødet i budgetsamrådet den 

15. september 2022. Her behandlede man ansøgningerne til omprioriteringspuljen, som stiftsrådet 

behandlede på mødet i september. Referatet og notater kommer på videndelingssiden på DAP. 

 

Margit Nørgaard orienterede fra mødet i Stiftsudvalget for Bibelselskabet. Sognepræst Morten Krogs-

gaard Holmriis er ny formand for stiftsudvalget. Man kommer blandt andet til at deltage i Ordkraft i 

april 2023.  

 

Ove Thingstrup Holler orienterede fra møde i Stiftsudvalget for Grøn Kirke i september. Der har 

været kursus som var velbesøgt, og man drøfter om der skal laves et lignede kursus i foråret 2023, så 

der kommer mere information ud omkring Grøn Kirke.  

 

Ole Dørum Jensen orienterede fra Stiftsudvalget for Kirkemusik og Gudstjeneste, hvor der blev af-

holdt en kursusdag i Folkekirkens Hus. Thure Lindhardt deltog, og holdt oplæg om improvisation. 

Man øvede også nye dåbssalmer på kurset. 

 

Lennart Olsson orienterede fra årsmøde i Mellemkirkeligt Stiftsudvalg, og opfordrede til at endnu 

flere deltager næste år.  

 

Lennart Olsson orienterede om arbejdet i Folkekirkens Nødhjælp. Der er blandt andet udsendt en 

pressemeddelelse, om at Folkekirkens Nødhjælp planter 280.000 træer i Uganda til støtte for klimaet. 

Pressemeddelelsen blev delt ud. Derudover reklamerede Lennart Olsson for jubilæumsgudstjenesten 

der afholdes på søndag den 13. november 2022, klokken 10.00, i Hasseris Kirke. 

 

 

Under dagsordenens punkt 14 spurgte Christian Roar Pedersen ind til et programpunkt i Folkekir-

kens Hus. I marts måned 2023 er Michael Bojesen inviteret til en ”Så syng da Nordjylland” aften. 

Anne Steenberg kvitterede for dette, og vil tage det med videre. 

 

Erik Kristensen anførte, at der har været afholdt et webinar omkring elladestandere. Man har drøftet, 

at det måske var en stiftsopgave at få afklaret behovet for antal elladestandere. Stiftskontorchefen 

anførte, at der arbejdes på landsplan med at lave materiale, og provstierne vil høre nærmere når der 

er nyt. Stiftsrådet havde en drøftelse af hvordan man skal gribe arbejdet an, og man afventer nu ma-

terialet der udarbejdes på landsplan. Webinaret kan tilgås her. 

 

 

Under dagsordenens punkt 15 blev det oplyst at de kommende møder afholdes på følgende datoer:  

14. februar 2023, forretningsudvalgsmøde 

27. februar 2023, stiftsrådsmøde 

2. maj 2023, forretningsudvalgsmøde 

16. maj 2023, stiftsrådsmøde 

29. august 2023, forretningsudvalgsmøde 

13. september 2023, stiftsrådsmøde 

31. oktober 2023, forretningsudvalgsmøde 

14. november 2023, stiftsrådsmøde 

 

 

Under dagsordenens punkt 16 omhandlende eventuelt orienterede Peter Stilling om arbejdet med 

Kristusalfabetet, som stiftsrådet tidligere har ydet støtte til. Der blev uddelt en mail med billeder, som 

orientering om arbejdet.  

 

 

Mødet sluttede kl. 17.50. 

https://folkekirkensgroenneomstilling.dk/online-temamoeder/materialer-fra-temamoeder

