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Referat af Stiftsrådets 52. møde  

den 27. februar 2023 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), Grethe Bork Kri-

stoffersen (Hjørring Nordre provsti), Erik Kristensen (Hjørring Søndre provsti), Knud Borregaard 

(Jammerbugt provsti), Anders Langdahl (Rebild provsti), Margit Nørgaard (Sydthy provsti), Ove 

Thingstrup Holler (Thisted provsti), Karsten Konradsen (Morsø provsti), sognepræst Rune Leo Tho-

massen, sognepræst Christian Roar Pedersen, sognepræst Kristian Gram Schjoldager, provst Mette 

Moesgaard Jørgensen, domprovst Jacob Køhn Andersen, biskop Thomas Reinholdt Rasmussen, øko-

nomimedarbejder Pouli Pedersen, specialkonsulent Pernille Bunk Stølefjell og stiftsfuldmægtig Anne 

Ernst Sieborg (referent).  

 

_____________________________ 

 

Formand Karsten Konradsen bød velkommen til mødet, og vi sang nr. 266 i Højskolesangbogen. 

 

Mødet blev indledt med et oplæg ved formanden om visionsarbejdet i stiftsrådet. Stiftsrådet havde 

en drøftelse af, hvordan arbejdet kan tilrettelægges. Stiftsrådet besluttede at aflyse den planlagte vi-

sionsdag den 7. marts 2023, og i stedet planlægge en dag for stiftsrådet umiddelbart efter sommerfe-

rien. Der fastlægges snarest muligt en dato.  

 

Der var opstillet følgende dagsorden til mødet: 

 

Beslutningspunkter: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Eventuelle bemærkninger til referat fra det 51. møde i Stiftsrådet 

3. Status for Det bindende Stiftsbidrag 

4. Regnskab for Det bindende Stiftsbidrag 

5. Forslag til nye tiltag for Det bindende Stiftsbidrag år 2024 

a. Drøftelse af notat modtaget fra Presse og Kommunikation 

6. Fastlæggelse af rammen for Det bindende Stiftsbidrag år 2024 

7. Fastlæggelse af endelig ind- og udlånsrente til budget 2024 

8. Bemyndigelse til formanden til at underskrive årsregnskabet for 2022 

9. Vedtægt for Mellemkirkeligt Stiftsudvalg  

10. Ansøgninger til Det bindende Stiftsbidrag 

 

Orienteringspunkter: 

11. Formandens orientering 

a. Afsluttende revision 2022 for Aalborg Stifts stiftsmidler  

12. Biskoppens orientering 

13. Den fælles Kapitalforvaltning v/ Jørgen Nielsen 

14. Orientering fra Stiftsrådets repræsentanter i diverse udvalg og bestyrelser 

15. Spørgsmål fra Stiftsrådets medlemmer 



16. Næste ordinære møde i Stiftsrådet er den 16. maj 2023.  

17. 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 51. møde i Stiftsrådet.  

Ove Thingstrup Holler anfører, at der jævnfør referatet fra 51. stiftsrådsmøde, var nogle poster, der 

skulle udspecificeres. Formanden Karsten Konradsen understreger, at vi kommer tilbage til emnet.  

 

 

Under dagsordenens punkt 3 gennemgik formanden Karsten Konradsen og økonomimedarbejder 

Pouli Pedersen budgetopfølgning ultimo december 2021, og anførte at der ved årets udgang var et 

betragteligt driftsoverskud. 

 

Stiftsrådet godkendte efter gennemgangen budgetopfølgning ultimo december 2021. Formanden an-

førte, at der ikke er udsendt en status for 2023 til dette møde, da der er meget få poster, som er bogført 

den første måned af indeværende år. Pouli Pedersen anfører, at der forekommer et overskud, men 

knytter en kommentar til Sct. Nicolaitjenesten, hvortil anmodningen er tilsendt efter regnskabets luk-

ning.  

 

Arne Ehrenreich ønsker en udspecificeret, særligt at overskuddet, opgørelse af overførslen af likvider 

til efterfølgende regnskab. Pernille Drøscher bemærker, at der foreligger en regnefejl under punkt 3.0 

”udviklingsprojekter”, dette vil økonomimedarbejder Pouli Pedersen undersøge og følge op på. 

 

 

Under dagsordenens punkt 4 gennemgik formanden regnskabet for Det bindende Stiftsbidrag 2022. 

Tallene går igen fra budgetopfølgningen for ultimo december 2022. Regnskabet offentliggøres på 

stiftets hjemmeside og vil også være tilgængeligt på videndelingssiden på Den Digitale Arbejdsplads. 

Stiftsrådet godkendte herefter regnskabet for Det bindende Stiftsbidrag 2022. 

 

Økonomimedarbejder Pouli Pedersen bemærker, at der foreligger udgifter, som er blevet bevilliget i 

2021, men dog først er blevet udbetalt i 2022.  

 

 

Under dagsordenens punkt 5, spurgte formanden Karsten Konradsen, om der er forslag til nye tiltag 

for Det bindende Stiftsbidrag 2024, dette var ikke tilfældet.   

 

 

Formanden anførte, at der er kommet en henvendelse fra Presse og Kommunikation, og henviste til 

det udsendte bilag 5. 

 

Formanden orienterede om det fremsendte bilag 5, og fremlagde forretningsudvalgets indstilling her-

til. Stiftsrådet havde en drøftelse af henvendelsen fra Presse og Kommunikation, og besluttede at 

nedsætte et udvalg, som skal indgå i dialog med Presse og Kommunikation. Udvalget består af Kar-

sten Konradsen, Peter Stilling, Mette Moesgaard og Lennart Olsson.  

   

 

Under dagsordenens punkt 6 redegjorde formanden for, at Forretningsudvalget har stillet forslag 

om at fastholde rammen på 0,60 % af den kirkelige ligning. Dette giver et bindende stiftsbidrag på 

4.427.203,00 kroner. Stiftsrådet havde en drøftelse af udskrivningsprocenten, og niveauet sammen-

lignet med de andre stifter.  

 

Stiftsrådet besluttede at fastholde bidraget på 0,60 % af den kirkelige ligning for 2024.  

 

 



Under dagsordenens punkt 7 redegjorde formanden Karsten Konradsen for bilag 4, herunder også 

de opstillede modeller og særligt for Forretningsudvalgets indstilling af alternativ 1, med en indlåns-

rente på 0,00 % og en udlånsrente på 2,00 %.  

Jørgen Nielsen anbefalede alternativ 1 eller 2. 

 

Stiftsrådet måtte stemme om fastsættelse af renten, hvortil 16 stemte for en fastsættelse indlånsrenten 

til 0,00 % og udlånsrenten på 2,25 % for 2024. Resten stemte for en indlånsrente til 0,00 % og en 

udlånsrente til 2,00 %. 

 

 

Under dagsordenens punkt 8 besluttede Stiftsrådet at give formanden bemyndigelse til at under-

skrive årsregnskabet for Aalborg Stifts stiftsmidler.  

 

 

Under dagsordenens punkt 9 orienterede formanden Karsten Konradsen om, at der fra Mellemkir-

keligt Stiftsudvalg er modtaget forslag til nye vedtægter. Disse vedtægter skal behandles på to på 

hinanden følgende stiftsrådsmøder, og blev behandlet første gang på stiftsrådsmødet den 9. november 

2022. Stiftsrådet besluttede at godkende forslaget til nye vedtægter for Mellemkirkeligt Stiftsudvalg. 

 

 

Under dagsordens punkt 10 gennemgik formanden de indkomne ansøgninger:  

 

Ansøgning nummer 1 – Støtte til projekt ”Hvad er meningen?”  

 

Styregruppen bag projekt ”Hvad er meningen?” søger om støtte til gennemførsel af projektet i årene 

2024, 2025 og 2026. Projektet har indtil nu været afholdt 6 gange, med stor opbakning fra gymnasie-

elever rundt omkring i Nordjylland, og dagene har flere gange været overtegnet. Projektet er et ud-

bytterigt samarbejde mellem Aalborg Stift, Nordjyske Gymnasier og Aalborg Universitet om den 

frugtbare samtale mellem naturvidenskab og humaniora. Projektet videreudvikles fortsat i samarbejde 

med gymnasierne og Aalborg Universitet. Styregruppen ønsker at kunne fortsætte de gode samarbej-

der og imødekomme efterspørgslen ved også i de kommende år at kunne tilbyde arrangementet.   

 

Der søges om kr. 165.000,00 årligt i årene 2024, 2025 og 2026. 

 

Stiftsrådet besluttede, at ansøgningen imødekommes med kr. 165.000,00 årligt i årene 2024, 2025 

og 2026, da projektet er en kæmpe succes og et flagskib for Aalborg Stift. 

 

- 

 

Ansøgning nummer 2 – Støtte til arrangement i anledningen af 75-året for at de første kvinder 

blev ordineret til præsteembedet i folkekirken 

 

To provster og en sognepræst søger om støtte til afholdelse af et arrangement den 28. april 2023, i 

anledningen af at det er 75 år siden de første kvinder blev ordineret til præsteembedet i folkekirken. 

Dette markeres med en fælles festdag i stiftet, for alle der har lyst. Programmet indledes med en 

festgudstjeneste i Budolfi Kirke, og der vil ud over dagen være forskellige foredrag, indtil program-

met afsluttes med koncert i Budolfi Kirke. 

 

Der søges om kr. 37.000,00. 

 

Stiftsrådet besluttede, at ansøgningen imødekommes med kr. 37.000,00, da der er tale om en vigtig 

del af folkekirkens historie. 

 

- 

 

Ansøgning nummer 3 – Støtte til folkekirken på Naturmødet 

 



Arrangørgruppen bag folkekirken på Naturmødet søger om støtte til deltagelse i Naturmødet i Hirts-

hals den 11.-13. maj 2023. Folkekirken deltager hvert år med en stand og med fælles aktiviteter, hvor 

arrangørerne ved standen omtrent non stop oplever gæster, der debatterer ud fra tro, håb og kærlighed. 

I 2023 ønsker arrangørerne at skabe et paradis-hjørne i standen, som skal være en kontrast til de 

mange naturødelæggelser, der med rette bliver omtalt på Naturmødet. 

 

Der søges om kr. 30.000,00. 

 

Stiftsrådet besluttede, at ansøgningen imødekommes med kr. 30.000,00, da der er tale om et godt 

projekt. Stiftsrådet besluttede dog, at dette er sidste år der ydes støtte, da der til lignende projekter 

alene er ydet støtte i 3 år, og ansøgeren kan derfor ikke forvente yderligere tilsagn udover dette.  

 

- 

 

Ansøgning nummer 4 – Støtte til deltagelse i kurset ”The Role of Faith in Peace and Conflict” 

 

En sognepræst søger om støtte til deltagelse i kurset ”The Role of Faith in Peace and Conflict”, som 

afholdes på universitet i Jerusalem. Sognepræsten betaler for del for transporten, men søger stiftsrådet 

om støtte til dækning af tilmeldingsgebyr, kursusgebyr og indkvartering i universitetets boliger, i alt 

2.460 $, som med kurs 677 på dollaren svarer til ca. 16.654,00 kroner. 

 

Der søges om kr. 16.654,00. 

 

Stiftsrådet besluttede, at ansøgningen imødekommes for så vidt angår udgiften til tilmeldingsgebyr 

og kursusgebyr, svarende til op til kr. 14.000,00 omregnet til danske kroner. Dette anser stiftsrådet 

for at være i overensstemmelse med stiftsrådets rammer for tilskud til præsters efter- og videreud-

dannelse. 

 

- 

 

Ekstraordinær ansøgning nummer 1 – Støtte til projekt ”Kirken i gaden” 

 

Der søges om støtte til frikøb af en sognepræst i 3 måneder i efteråret 2023, til at arbejde med opstart 

af projekt ”Kirken i gaden”. Kirken i gaden er en vision om at være folkekirke for og sammen med 

unge lige midt i Jomfru Ane Gade mellem værtshuse og natklubber. Visionen er at starte en ung-

domskirke i et restaurationslejemål i stueplan midt på Jomfru Ane Gade og skabe et attraktivt, inspi-

rerende og urbant folkekirkerum midt i Gadens byliv. Selve projektet søger finansiering ad anden vej, 

men for at styre og sætte projektet i gang, søges der om et beløb til frikøb af en sognepræst i en 

periode på 3 måneder, forventeligt i efteråret 2023.  

 

Der søges om op til kr. 130.000,00. 

 

Stiftsrådet besluttede, at ansøgningen imødekommes med op til kr. 130.000, der er tale om et godt 

projekt, der viser hvordan Aalborg Stift sætter fokus på ungdomskultur.  

 

- 

 

Ekstraordinær ansøgning nummer 2 – Støtte til ny kirkemusik 

 

En kirkesanger søger om midler til at skrive nyt kirkemusik, som kan understøtte forkyndelsen af 

dagens tekster, og som kan være med til at skabe den rette stemning i kirkerummet. Der søges konkret 

om støtte til at få komponeret et værk til 5 helligdage omkring advent, jul og Helligtrekonger, samt 

et værk med 5 udvalgte helligdage/søndage, som kan være med til, i store træk, at dække resten af 

kirkeåret, fx Maria bebudelse, Kristi Himmelfart, pinsedag, høst og alle helgen. Hele meningen med 

musikken er, at musikken skal anvendes i stiftets kirker, og derfor vil det kunne deles med alle kirker 

i stiftet, så det kan anvendes frit.   

 



Der søges om kr. 100.000,00. 

 

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

et område, der falder uden for, hvad stiftsrådet støtter.  

 

 

Under dagsordenens punkt 11 orienterede formanden om følgende: 

a. Der er udsendt indbydelsen til fælles Stiftsrådsmøde, lørdag d. 28. oktober 2023  

 

b. Der er kommet en rapport vedr. Forfulgte Kristne, som sendes ud til orientering.   

 

c. Formanden anfører, at der er kommet et udskrift fra Stiftsrevisionen 

 

d. Desuden anfører formanden Karsten Konradsen, at der er modtaget en henvendelse om invi-

tation til Stiftsadministrationens deltagelse vedrørende grøn omstilling, hvilket formanden op-

fordre til deltagelse af. 

 

e. Der er modtaget skrivelse vedr. Kirkeministerens udlæg om afskaffelse af Store Bededag. 

 

 

Under dagsordenens punkt 12 orienterede biskoppen om følgende:  

a. Der er ansat ny præst i Rebild provsti, Christine Jersin, der er ansat pr. 1. marts 2023. Desuden 

er der ansat ny provst, Peter Jessen pr. 1. februar 2023. Der har i begge henseende været tale 

om engagerede og kvalificerede ansøgere.  

 

b. Eftersom der ikke er tillagt udgifter til vor religion-pædagogiske repræsentant, er der nu 50% 

finansiering til Nørholm Sogn i stedet.  

 

c. Biskoppen udtrykker, at problematikken vedrørende Store Bededag, egentlig anfører måden 

hvorpå dette er blevet gjort på, og ikke det grundlæggende ønske om afskaffelsen reelt set. 

Den 9. marts 2023 er der i Aalborg Stift besøg af Kirkeministeren på bispegården.  

 

d. Landemode afholdes sidste fredag i september, hvortil biskoppens beretning, flyttes til lørdag. 

Beretningen bliver kortere og suppleres af et spændende foredrag. Dette med baggrund for at 

landemodet ikke kun afholdes for præster alene.  

 

Under dagsordenens punkt 13 orienterede Jørgen Nielsen om status for Den Fælles Kapitalforvalt-

ning. Jørgen Nielsen orienterede, at Stiftsrådet har modtaget negativt afkast.  

Yderligere anfører Jørgen Nielsen, at vedrørende aktier vil dette viderebringes på et senere møde i 

maj, hvor Klaus Kern vil deltage. Dertil skal der anmodes om en ændring af bekendtgørelsen.  

Vedrørende Stiftsrådets etik i investeringerne, opfordre Jørgen Nielsen til, at Stiftsrådet burde for-

midle standpunkter hertil.  

En positiv indskydelse lyder på at omkostninger til kapitalforvaltere er faldet med ca. kr. 400.000.  

 

Peter Stilling anmoder om at få tilsendt renteberegninger til brug for provstiernes budget, hvilket skal 

afsendes fra GIAS-centeret. Økonomimedarbejder Pouli Pedersen følger op herpå.  

 

 

Under dagsordenens punkt 14 var der ingen orientering fra stiftsrådets repræsentanter i diverse ud-

valg og bestyrelser. 

 

Anne Steenberg orienterede om kommende møde i Mellemkirkeligt Stiftsudvalg i Saksen til septem-

ber. Desuden arbejder det Mellemkirkelige Stiftsudvalg arbejder på en rejse til Libanon i primo ok-

tober. 

 



Ove Thingstrup Holler orienterede fra Stiftsudvalget fra Grøn Kirke har fået tilsagn til Thisted og 

Hjørring Sogn. Desuden oplyses at de møder, der afholdes i Grøn Kirke bliver flyttet rundt således, 

at der er bliver besøgt flere forskellige kirker.  

 

Ole Dørum Jensen orienterede fra Stiftsudvalget for Kirkemusik og Gudstjeneste, hvor der foreligger 

kommende møder i marts, hvortil man vil fortælle og arbejde med, hvad højmessen kan. Indbydelsen 

hertil er sendt ud.  

Dertil er det et forslag at der bliver inviteret en fra Grøn Kirke til at holde oplæg til et Stiftsrådsmøde.  

 

 

Under dagsordenens punkt 15 var der ingen spørgsmål fra Stiftsrådets medlemmer.  

 

 

Under dagsordenens punkt 16 blev det oplyst at de kommende møder afholdes på følgende datoer:  

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 17 omhandlende eventuelt informerede Peter Stilling, såfremt der ønskes 

viden vedrørende omlægning/optimering vedrørende el og varme, så er man velkommen til at tage 

kontakt.   

 

Pernille Bunk Stølefjell anfører, at der efter påske kommer et nyt intranet, hertil får Stiftsrådet en 

introduktion eventuelt fra Stiftsadministrationen.  

 

 

 

Mødet sluttede ca. klokken 18:29.  

 


