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Referat af Stiftsrådets 41. ordinære møde
den 26. februar 2020 i Aalborg Bispegård
Til stede:
Peter Stilling (Aalborg Budolfi provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard
Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Anne Steenberg (Aalborg Østre provsti), Jørgen Nielsen (Brønderslev provsti), Villy Steen Møller (Frederikshavn provsti), Lissy Ninna Mortensen (Hadsund provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring Nordre provsti), Kay Jacobsen (Jammerbugt provsti),
Ella Sørensen (Sydthy provsti), Ove Thingstrup Holler (Thisted provsti), Karsten Konradsen (Morsø
provsti), sognepræst Jens Christian Meldgaard, sognepræst Peter Albek Noer, domprovst Niels Christian Kobbelgaard, biskop Henning Toft Bro, økonomimedarbejder Jeanette Højrup Søgaard og stiftsfuldmægtig Pernille Bunk Stølefjell (referent).
Afbud:
Mogens Sørensen (Hjørring Søndre provsti), Jytte Abildgaard (Rebild provsti), sognepræst Caris
Elkjær Trads Johansen, provst Line Skovgaard Pedersen og kst. stiftskontorchef Helle Hindsholm.
______________________________

Formand Ejnar Haugaard Thomsen bød velkommen til mødet og vi sang nummer 265 i Højskolesangbogen ”Velkommen, lærkelil”.
Der var opstillet følgende dagsorden til mødet:
Beslutningspunkter:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Eventuelle bemærkninger til referat fra det 40. ordinære møde i Stiftsrådet
3. Status for Det bindende Stiftsbidrag
4. Forslag til nye tiltag for Det bindende Stiftsbidrag år 2021
a. Sct. Nicolaitjenesten i Aalborg Stift
5. Fastlæggelse af rammen for Det bindende Stiftsbidrag år 2021
6. Fastlæggelse af endelig ind- og udlånsrente til budget 2021
7. Bemyndigelse til formanden til at underskrive årsregnskabet for 2019
8. Regnskab for Det bindende Stiftsbidrag
9. Ansøgninger til Det bindende Stiftsbidrag
10. Stiftsrådets muligheder for at støtte efter- og videreuddannelse til præster
11. Drøftelse af kirkelivet i Aalborg Stift
12. Udvidelse af mødernes længde fra 2,5 timer til 3 timer
Orienteringspunkter:
13. Formandens orientering
14. Biskoppens orientering
15. Den fælles Kapitalforvaltning v/ Jørgen Nielsen
16. Orientering fra Stiftsrådets repræsentanter i diverse udvalg og bestyrelser
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17. Spørgsmål fra Stiftsrådets medlemmer
18. Næste ordinære møde i Stiftsrådet er den 14. maj 2020.
19. Eventuelt

Under dagsordenens punkt 1 var der en korrektion til bilagslisten, da bilag 1 hører til punkt 8 og
bilag 2 hører til både punkt 3 og 8. Dagsordenen blev godkendt.

Under dagsordenens punkt 2 var der ingen bemærkninger til referatet fra det 40. ordinære møde i
Stiftsrådet.

Under dagsordenens punkt 3 gennemgik formanden budgetopfølgning ultimo december 2019, og
anførte at der ved årets udgang var et overskud. Stiftsrådet havde en drøftelse af bilaget. Stiftsrådet
godkendte efter gennemgangen budgetopfølgning ultimo december 2019.
Efterfølgende gennemgik formanden budgetopfølgning ultimo januar 2020, og oplyste, at man ikke
længere kan foretage hensættelser som der hidtil er gjort, og hvad konsekvensen af dette er. Stiftsrådet
havde en drøftelse af budgetopfølgning ultimo januar 2020 for Det bindende Stiftsbidrag samt forholdet omkring hensættelser. Stiftsrådet godkendte efter endt drøftelse budgetopfølgning ultimo januar 2020 for Det bindende Stiftsbidrag. Stiftsrådet besluttede, at der fremover vil være bilag med til
budgetopfølgningen, for at følge de midler, som stiftsrådet allerede har bevilliget til projekter.

Under dagsordenens punkt 4 var der en åben drøftelse af, hvilke tiltag stiftsrådet kan igangsætte i
2021. Der blev drøftet følgende tiltag:
 Jens Christian Meldgaard anførte, at han er interesseret i KUL-arbejdet, og at det er godt få
kirken nu og i fremtiden at få konfirmanderne involveret i lokale projekter. Det ville være
godt, med mere struktur i arbejdet i fremtiden, og få det udbredt til flere sogne og provstier.
Formanden anførte, at han og biskoppen på et møde med sognepræst Kristian Brogaard fik
oplyst, at betingelsen for at sådanne projekter lykkes, er at der er nogle ansatte i områderne
hvor projektet skal foregå, som tager sig af det. Jens Christian Meldgaard foreslog at der sættes penge af til at to provstier kan gå ind i arbejdet med KUL i 2021. Stiftsrådet havde en
drøftelse af muligheden for at støtte arbejdet. Stiftsrådet blev enige om at Jens Christian Meldgaard kontakter sognepræst Kristian Brogaard for at høre mere om arbejdet og økonomien.
 Formanden foreslog at Stiftsrådet økonomisk støtter et samarbejde mellem et sogn, provsti og
stiftet, hvor man forsøger at realisere nogle af forslagene som er kommet ud af arbejdet med
Kirken i Sommerlandet. Biskoppen anførte, at arbejdet også skal drøftes på næstkommende
møde i Strukturudvalget. Stiftsrådet havde en drøftelse af muligheden for at støtte et sådant
lokalt arbejde med forslagene fra Kirken i Sommerlandet, herunder muligheden for at sætte
et beløb af som kan søges af sognene til arbejdet med forslagene fra Kirken i Sommerlandet.

Under dagsordenens punkt 4a foreslog formanden, at Sct. Nicolaitjenesten i Aalborg Stift skal være
et tiltag i de kommende år. Formanden foreslog, at Stiftsrådet overtager udgiften til honorar til koordinatoren for Sct. Nicolaitjenesten, mens det praktiske vedrørende lønudbetaling med videre varetages af det lokale sogn. Stiftsrådet besluttede efter endt drøftelse at støtte Sct. Nicolaitjenesten med
koordinatorhonoraret.

Under dagsordenens punkt 5 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
4.089.900,00 kroner. Stiftsrådet havde en drøftelse af om udskrivningsprocenten skal hæves, eller
forblive på samme niveau. Jens Christian Meldgaard anførte at han ønsker udskrivningsprocenten
hævet til 0,70 %, så stiftsbidraget i endnu højere grad opleves som muligheder for nye tiltag mere end

et spørgsmål om, hvad der betales. Stiftsrådet besluttede at fastholde bidraget på 0,60 % af den kirkelige ligning for 2021.

Under dagsordenens punkt 6 redegjorde formanden for bilag 8 og 9, herunder også de opstillede
modeller og særligt for Forretningsudvalgets indstilling af alternativ 5, med en indlånsrente på 0,30
% og en udlånsrente på 1,00 %.
Stiftsrådet besluttede, efter en drøftelse, at fastsætte indlånsrenten til 0,30 % og udlånsrenten på 1,00
%.

Under dagsordenens punkt 7 besluttede Stiftsrådet at give formanden bemyndigelse til at underskrive årsregnskabet.

Under dagsordenens punkt 8 gennemgik formanden regnskabet for Det bindende Stiftsbidrag 2019.
Regnskabet offentliggøres på stiftets hjemmeside og vil også være tilgængeligt på videndelingssiden
på Den Digitale Arbejdsplads. Stiftsrådet godkendte herefter regnskabet for Det bindende Stiftsbidrag
2019.

Under dagsordens punkt 9 gennemgik formanden de indkomne ansøgninger:
Ansøgning nummer 1 – Støtte til antologi skrevet af kvindelige præster
Seks kvindelige sognepræster har arbejdet med udgivelsen af en antologi, med en række artikler omhandlende deres erfaringer som kvindelige teologer og præster i Folkekirken. Forlaget Eksistensen
udgiver artiklerne i bogform med titlen To glas vand på alteret. Kvindelige præster 1968+50.
Der søges om kr. 5.000,00.
Stiftsrådet besluttede, at ansøgningen ikke imødekommes, da Stiftsrådet ikke yder støtte til bogudgivelser.
Ansøgning nummer 2 – Støtte til Bibliarium
Biskopperne over Helsingør Stift, Roskilde Stift og Københavns Stift ansøger om et afdragsfrit låneoptag i de ti stifters stiftsmidler på i alt 15 millioner kroner, til brug for etablering af et Bibliarium
beliggende i København til gavn for hele landet, for eksempel i forbindelse med konfirmandrejser.
Anmodningen om afdragsfrihed er begrundet i ønske om ikke at belaste Bibliariets driftsbudget yderligere, og afdragsfriheden tænkes at løbe i 10 år, hvorefter Bibliarium skal være selvbærende.
Der søges optagelse af afdragsfrit lån på 1,5 millioner kroner i stiftsmidlerne.
Stiftsrådet besluttede ikke at tage stilling til ansøgningen, før end der foreligger svar fra Københavns Stift. Når der foreligger svar fra Københavns Stift behandles ansøgningen på førstkommende møde.
Ansøgning nummer 3 – Støtte til Folkekirken på Naturmødet
Arbejdsgruppen bag Folkekirken og Naturmødet ansøger om støtte til udgifter til leje af telt og pladsleje, samt anskaffelse af ny vægudsmykning til teltet i forbindelse med Folkekirkens deltagelse i Naturmødet, som finder sted 14.-16. maj 2020. I forhold til tidligere år ønsker arbejdsgruppen et lidt
større teltareal til afvikling af bl.a. debatter og samtaler og ikke mindst kontakten med børn og unge.

Der søges om kr. 25.000,00.
Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen med kr. 25.000,00 da Stiftsrådet ligeledes har
ydet støtte til Kirkebussen på Kulturmødet, hvorfor der også ydes støtte til Naturmødet.
Ansøgning nummer 4 – Støtte til Messias-opførelse
Skalborg kirke fejrer ultimo november 2020 sit 50-års jubilæum. I den forbindelse søges der om
tilskud til at opføre G.F. Händels ”Messias” i samarbejde med Filharmonisk Kor og en række professionelle musikere. Skalborg kirke samarbejder med Abildgaard kirke, som også fylder 50 år i november 2020, om et samlet projekt med to jubilæumskoncerter, men stadigvæk kun én runde kor- og
orkesterprøver, for at gøre projektet billigere.
Der søges om kr. 15.000,00.
Stiftsrådet besluttede ikke at imødekomme ansøgningen, da stiftsrådet finder, at det er menighedsrådenes opgave at løfte jubilæumsfejringer.
Ansøgning nummer 5 – Særbevilling til studietur for Religionspædagogisk Stiftsudvalg
Religionspædagogisk Stiftsudvalg søger om en særbevilling med henblik på en studietur til London
i efteråret 2020. I England har kirken på mange måder tabt sin naturlige plads i almindelige menneskers liv. De kirkelige handlinger finder ikke sted med samme selvfølgelighed som hos os, fx er
konfirmationen nærmest ikke eksisterende mere, og udvalgets synes, at det kunne være interessant at
se, hvordan kirken så navigerer i en sekulær virkelighed.
Der søges om kr. 52.000,00.
Stiftsrådet besluttede efter en drøftelse, at ansøgningen ikke imødekommes, men henstiller til at
studieturen finansieres af udvalgets egen rammebevilling. I lighed med andre udvalg kan Religionspædagogisk Udvalg søge om en ekstra bevilling til et særskilt arrangement, hvis udvalgets budget ikke slår til.
Ansøgning nummer 6 – Støtte til 25-års jubilæum for Teologisk Voksenundervisning
Bestyrelsen for Teologisk Voksenundervisning søger om støtte til afholdelse af 25-års jubilæum for
Teologisk Voksenundervisning. Den økonomiske ramme for festligholdelsen er ca. kr. 50.000,00, og
Teologisk Voksenundervisning mener selv at kunne finde kr. 10.000,00 i budgettet. Midlerne skal
bl.a. gå til foredragsholder, musikalsk underholdning og middag for diverse inviterede. Bestyrelsen
forventer ca. 170 deltagere til jubilæumsarrangementet.
Der søges om kr. 40.000,00.
Stiftsrådet besluttede efter en drøftelse at imødekomme ansøgningen med kr. 40.000,00 da Teologisk Voksenundervisning er et vigtigt projekt, og Teologisk Voksenundervisning er et projekt for
hele Aalborg Stift.
Særstandpunkt: Jens Christian Meldgaard anførte, at han ikke ønskede at støtte ansøgningen
grundet at beløbet skal gå til foredragsholder, musikalsk underholdning samt middag for diverse
inviterede.

Ansøgning nummer 7 – Støtte til uddannelse som psykoterapeut
En sognepræst har tidligere fået bevilliget kr. 90.000,00 fra Det bindende Stiftsbidrag i 2014 til gennemførsel af modul 4 og 5 af den 5-årige uddannelse som psykoterapeut. I forbindelse med den oprindelige ansøgning var der ikke taget højde for momsbeløbet, samt prisstigning. Sognepræsten anmoder derfor Stiftsrådet om dækning af restbeløbet.
Der søges om kr. 27.500,00.
Biskoppen oplyste, at ansøgningen dækkes med midler fra Præsternes Studiefond.

Under dagsordenens punkt 10 kom sognepræst Peter Albek Noer med et oplæg om Stiftsrådets
muligheder for at støtte efter- og videreuddannelse til præster. Peter Albek Noer anførte, at der de
senere år er sket en ændring i bevilliget støtte til præsters efteruddannelse, fra Aalborg Stiftsråd, da
der er sket et fald fra 2018 og frem. Peter Albek Noer ønsker, at der skal være mulighed for at præsterne i Aalborg Stift har mulighed for at få støtte fra Det bindende Stiftsbidrag, og at der fremadrettet
ses anderledes på præsters ansøgninger. Formanden anførte, at Aalborg Stiftsråd er det stiftsråd, som
bevilliger flest kurser til præster. Stiftsrådet havde en drøftelse af stiftsrådets støtte til præsters- efter
og videreuddannelse. Peter Albek Noer anførte, at der er udbredt ønske om at Stiftsrådet overvejer
yderligere støtte til præsters efter- og videreuddannelse.

Under dagsordenens punkt 11 kom sognepræst Peter Albek Noer med et oplæg til drøftelse af kirkelivet i Aalborg Stift. Peter Albek Noer anførte, det kunne være spændende, hvis kirken kunne sætte
en ny dagsorden og tænke større. Stiftsrådet havde en drøftelse af kirkelivet i Aalborg Stift, herunder
at der på næste møde sættes tid af til en længere drøftelse af kirkelivet i Aalborg Stift.

Under dagsordenens punkt 12 fremlagde sognepræst Peter Albek Noer et forslag om at udvide længden af stiftsrådsmøder fra 2,5 timer til 3 timer. Peter Albek Noer anførte, at han ønsker at der på hvert
møde er tid til, at fx 3 repræsentanter fra hvert provsti har mulighed for at fortælle hvad man brænder
for i det pågældende provsti. Stiftsrådet havde en drøftelse af forslaget, og besluttede at Forretningsudvalget tager en drøftelse af dette på næste forretningsudvalgsmøde, og kommer med et oplæg til
næste møde.

Under dagsordenens punkt 13 blev formandens skriftlige orientering taget til efterretning af stiftsrådet.

Under dagsordenens punkt 14 orienterede biskoppen om følgende:
a. Der opleves en lille stigning i antallet af ansøgere til embeder på Vestkysten. De match-møder
der har været holdt på Pastoralseminariet har haft indvirkning herpå.
b. Der vil være stort arrangement 4. maj 2020 i Aalborg i et samarbejde mellem Forsvaret, kommunen, TV2 Nord og stiftet om en gudstjeneste og stort arrangement om aftenen.

Under dagsordenens punkt 15 orienterede Jørgen Nielsen om status for Den Fælles Kapitalforvaltning. Jørgen Nielsen anførte, at der i øjeblikket er negative renter. Man har erfaret, at investeringer i
erhvervsobligationer står for 25 % af afkastet. Der har været interesse fra pressen omkring mulig
investering i aktier.
Punkterne 16, 17, 18 og 19 bortfaldt. Mødet sluttede ca. klokken 18.10.

