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Referat af Stiftsrådets 32. ordinære møde
den 21. september 2017 i Aalborg Bispegård

Til stede:
Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Anne Steenberg (Aalborg Østre provsti), Ole 
Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Jørgen Nielsen (Brønderslev provsti), Gert Nørgaard 
Frederiksen (Hjørring Søndre provsti), Dorrit Ruth Andersen (Hadsund provsti), Villy Steen Møller 
(Frederikshavn provsti), Ove Tingstrup Holler (Thisted provsti), Karsten Konradsen (Morsø 
provsti), Peter Stilling (Aalborg Budolfi provsti), Ella Sørensen (Sydthy provsti), Jytte Abildgaard 
(Rebild provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring Nordre provsti), Kay Jacobsen 
(Jammerbugt provsti, sognepræst Christen Staghøj Sinding, sognepræst Jørn Skøtt Andersen, 
sognepræst Peter Albek Noer, provst Jens-Anders Djernes, domprovst Niels Christian Kobbelgaard, 
biskop Henning Toft Bro, stiftskontorchef Jørgen Lützau Larsen, chefkonsulent Helle Hindsholm, 
bogholder Lene Marie Sørensen og stiftsfuldmægtig Pernille Bunk Stølefjell (referent). 
 

______________________________

Formand Ejnar Haugaard Thomsen bød velkommen til mødet og vi sang nummer 335 ”Septembers 
himmel er så blå” i Højskolesangbogen.

Der var opstillet følgende dagsorden til mødet:

Beslutningspunkter:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Eventuelle bemærkninger til referat fra 31. møde i Stiftsrådet
3. Status for Det bindende Stiftsbidrag
4. Ansøgninger til Det bindende Stiftsbidrag 
5. Fastlæggelse af detailbudget for Det bindende Stiftsbidrag for år 2018 
6. Den fælles Kapitalforvaltning v/ Jørgen Nielsen, herunder høring vedrørende ny 

bekendtgørelse om bestyrelse af kirke- og præsteembedekapitaler 
7. Ny vedtægt for Mellemkirkeligt Stiftsudvalg 

a. Nedlæggelse af Stiftsudvalget for Folkekirkens Mission
8. Menighedsrådsvalg i fremtiden, betænkning 1567

Orienteringspunkter:
9. Formandens orientering 

a. Orientering om årsrapport for Religionspædagogik i Aalborg Stift 2016/2017
b. Orientering om projekt MindU
c. Orientering om master i konfliktmægling
d. Invitation til konference for kristne og muslimske ledere i Danmark
e. Orientering om uddannelse som konfliktmægler
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f. Orientering om konsulentrapport fra stiftskonsulent Jørgen Kjærgaard for perioden 1. 
august 2016-31. juli 2017

g. Fælles Stiftsrådsmøde i Maribo den 7. oktober 2017
10. Biskoppens orientering
11. Orientering fra Stiftsrådets repræsentanter i diverse udvalg og bestyrelser

a. Orientering fra Karsten Konradsen om omprioriteringspuljen 
12. Spørgsmål fra Stiftsrådets medlemmer
13. Næste ordinære møde i Stiftsrådet er den 15. november 2017. 
14. Eventuelt

Under dagsordenens punkt 1 tilføjede man et punkt 7a kaldet nedlæggelse af Stiftsudvalget for 
Folkekirkens Mission, hvorefter dagsordenen godkendt. 

Under dagsordenens punkt 2 var der ingen bemærkninger til referatet fra det 31. møde i 
Stiftsrådet. 

Under dagsordenens punkt 3 redegjorde formand Ejnar Haugaard Thomsen og bogholder Lene 
Marie Sørensen for status for Det bindende Stiftsbidrag, herunder status for tilbageførsler. 

Statusorienteringen fra formanden og bogholderen blev taget til efterretning. 

Under dagsordenens punkt 4 fremlagde formand Ejnar Haugaard Thomsen de indkomne 
ansøgninger: 

 Ansøgning nr. 1 – Ansøgning om ekstrabevilling til det religionspædagogiske arbejde

Der søges om støtte til det videre arbejde med religionspædagogik i 2017, ligesom der søges 
om en forhøjelse af budgetrammen fra kr. 60.000,00 til kr. 80.000,00 gældende fra 2018 og 
frem.   

Der søges om 20.000,00 kr. til det videre arbejde i 2017 

Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen med kr. 20.000,00 da arbejdet for den 
religionspædagogiske konsulent ligger på et højt niveau. 

 Ansøgning nr. 2 – Ansøgning om ekstrabevilling til Stiftsbiblioteket

Der søges om en ekstrabevilling til dækning af udgifter for resten af 2017, da der skal 
indkøbes en del ny udkommet materiale, ligesom man må være forpligtet til at supplere med 
de væsentligste udgivelser i anledning af 500-året for den lutherske reformation.   

Der søges om kr. 10.000,00. 

Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen med kr. 10.000,00 da Stiftsrådet finder 
det vigtigt, at Stiftsbiblioteket holdes ajour med nyeste viden på området.  
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 Ansøgning nr. 3 – Ansøgning om støtte til Folkekirken som attraktiv arbejdsplads – 
Folkekirken på uddannelsesmesse 2018

Der søges om støtte til leje af standplads på studiemesse, udgifter til transport og 
forplejning, samt støtte til præsentationsmateriale såsom trykning af brochurer, plakater og 
yderligere udvikling på facebook og hjemmeside.  

Der søges om kr. 45.000,00.

Stiftsrådet besluttede efter en drøftelse at imødekomme ansøgningen med kr. 45.000,00 
under den forudsætning, at pengene er sikrede til formålet. Stiftsrådet finder, at det er 
vigtigt at der arbejdes aktivt for at få flere egnede ansøgere til stillinger som præst i 
Folkekirken.   

 Ansøgning nr. 4 – Forhåndsansøgning fra Folkekirken på Naturmødet

Stiftsrådet bevilligede i 2017 kr. 25.000,00 til Folkekirkens tilstedeværelse på Naturmødet i 
Hirtshals og meddelte, at Naturmødet herefter, som tidligere meddelt, fremadrettet selv må 
finansiere projektet. Ansøgningen anmoder Stiftsrådet om at revurdere det på forhånd givne 
afslag på ansøgning om støtte til næste års naturmøde. 

Der er i ansøgningen ikke angivet et beløb. I 2017 ansøgte Naturmødet om kr. 45.000,00.  

Stiftsrådet besluttede efter en drøftelse ikke at imødekomme forhåndsansøgningen med 
den begrundelse, at Stiftsrådet har besluttet at rådet yder støtte i forbindelse med 
igangsætning af sådanne arrangementer, men herefter må arrangørerne selv stå for 
finansieringen. Stiftsrådet henviser til, at man anmoder et eller flere provstier om at støtte 
projektet.   

 Ansøgning nr. 5 – Ansøgning om støtte til vandring fra Sárria til Santiago de 
Compostela

Der søges om støtte til at foretage en vandring fra Sárria til Santiago de Compostela, som er 
et stykke af Calminoen. Vandringen er for ti elever, og er en del af et forløb på ca. et år. 

Der søges om op til kr. 105.000,00.  

Stiftsrådet besluttede ikke at imødekomme ansøgningen, da Stiftsrådet finder, at det ligger 
udenfor Stiftsrådets område. 

 Ansøgning nr. 6 – Ansøgning om støtte til Rold Skov Refugium

Der søges om støtte til leje af klaver og teleslynge, ligesom der er udgifter til honorarer og 
opholdsudgifter efter tilskud fra Folkeuniversitetet.  

Der søges om kr. 8.000,00.  

Stiftsrådet besluttede efter en drøftelse at imødekomme ansøgningen med kr. 8.000,00 for 
at støtte opstarten i nye rammer. Bevillingen er alene gældende for 2018.
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 Ansøgning nr. 7 – Genfremsendelse af ansøgning om dækning af udgifter vedrørende 
transport af asylansøgere til gudstjenester og dåbsundervisning

Stiftsrådet behandlede ansøgningen på det 30. møde den 27. februar 2017, hvor Stiftsrådet 
bevilligede kr. 50.000,00 til de formålsbestemte opgaver i form af dåbsundervisning og 
transport til større fællesskabende arrangementer. Stiftsrådet valgte ikke at bevillige de 
ansøgte kr. 72.000,00 til kirkebil. Ansøgningen ønskes genbehandlet i Stiftsrådet, da man 
anser det for at være et stiftsanliggende, og at omkostningen ikke kan pålægges hverken 
menighedsråd eller provsti. 

Der søges om kr. 72.000,00.  

Stiftsrådet tog ansøgningen til efterretning, og opfordrer til at søge midler i de relevante 
stiftsudvalg, som tillægges yderligere midler. 

Under dagsordenens punkt 5 gennemgik formand Ejnar Haugaard Thomsen budgetoplæg 4, 
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 tilretning blev 
budgetforslaget vedtaget af Stiftsrådet. Det tilrettede budget lægges på stiftets hjemmeside. 

Under dagsordenens punkt 6 orienterede Jørgen Nielsen om høringen vedrørende bestyrelse af 
kirke- og præsteembedekapitaler, herunder de tre forhold som ændringerne består i. Ligeledes blev 
det fremsendte udkast til høringssvar gennemgået. Efter endt drøftelse besluttede Stiftsrådet, at 
tiltræde udkastet til høringssvaret. Derudover orienterede Jørgen Nielsen om status i Den fælles 
Kapitalforvaltning.  

Under dagsordenens punkt 7 og 7a orienterede formand Ejnar Haugaard Thomsen om det 
fremsendte forslag til ny vedtægt for Mellemkirkeligt Stiftsudvalg, herunder også det fremsendte 
følgebrev. Ligeledes orienterede formand Ejnar Haugaard Thomsen om nedlæggelse af 
Stiftsudvalget for Folkekirkens Mission. Stiftsrådet besluttede, at udvalget for Folkekirkens Mission 
nedlægges med udgangen af 2017.  

Efter endt drøftelse godkendte Stiftsrådet de nye vedtægter. Stiftsrådet bemærker, at vedtægterne 
ligeledes behandles på det 33. møde, da vedtægtsændringer for Mellemkirkeligt Stiftsudvalg kun 
kan ske ved beslutning i Stiftsrådet ved to på hinanden følgende stiftsrådsmøder. 

Under dagsordenens punkt 8 gennemgik formand Ejnar Haugaard Thomsen den fremsendte 
høring vedrørende menighedsrådsvalg i fremtiden, betænkning 1567, samt følgebrevet til 
betænkningen. 

Stiftsrådet besluttede efter endt drøftelse at tilslutte sig forslaget med en valgforsamlingsmodel, 
herunder med mulighed for valg placeret sammen med kommunalvalg. 

Under dagsordenens punkt 9 orienterede formand Ejnar Haugaard Thomsen om:
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a. Årsrapport for Religionspædagogik i Aalborg Stift 2016/2017, herunder de afholdte 
arrangementer og kurser gennem det forgangne år. 
 

b. Projekt MindU, som Stiftsrådet har støttet. Projektet har takket Stiftsrådet for den fornemme 
støtte, og fremsendt en evaluering af projektet fra den indledende fase. 

c. Master i konfliktmægling, som Stiftsrådet har bevilliget midler til. Præsten forventer at være 
færdig med uddannelsen i juni 2018. 

d. Invitation til konference for kristne og muslimske ledere i Danmark. Konferencen finder 
sted lørdag den 11. november i Københavns Nordvestkvarter. 

Såfremt der er nogen fra Stiftsrådet der ønsker at deltage sker tilmelding til Aalborg Stift. 
Hvis der ikke er nogen fra Stiftsrådet, som ønsker at deltage i konferencen, sendes 
invitationen til Stiftsudvalget for ”Folkekirkens Asylsamarbejde”. 

e. Uddannelse som konfliktmægler, som Stiftsrådet har bevilliget midler til. Uddannelsen 
påbegyndes i efteråret 2017, og består af tre moduler. 

f. Konsulentrapport fra stiftskonsulent Jørgen Kjærgaard for perioden 1. august 2016-31. juli 
2017, om arbejdet som stiftskonsulent. 

g. Invitation til fælles Stiftsrådsmøde i Maribo den 7. oktober 2017. Der var en drøftelse af 
dagen og programmet. Tilmelding sker til Aalborg Stift, som står for samlet tilmelding.  

h. Uddannelse som sorgrådgiver, som forretningsudvalget har bevilliget. Ansøgningen blev 
behandlet af forretningsudvalget da der skulle ske ansøgning og optagelse på uddannelsen 
inden nærværende Stiftsrådsmøde. Forretningsudvalget besluttede at imødekomme 
ansøgningen med kr. 29.687,00, svarende til uddannelsen inklusiv moms. 
Forretningsudvalget finder det relevant med uddannelsen som sorgrådgiver, da ansøger er 
Aalborg Stifts sorggruppevejleder.

Under dagsordenens punkt 10 orienterede biskop Henning Toft Bro om:

a. Biskoppen deltog i bispevielse i Maribo af den nye biskop Marianne Gaarden. 

b. Der har været 3 strukturmøder rundt i stiftet, og der var tale om nogle gode debatter. 
Formålet har været at få sat gang i en debat om hvordan man tror Folkekirken vil udvikle sig 
i det sogn og provsti man er en del af. Der er nu en spørgeskemaundersøgelse i gang, som 
skal udmunde i et idekatalog. 

c. De fleste genopslag bliver besat ved første genopslag. Der er for øjeblikket en del elever på 
pastoralseminariet, og en stor del af dem er ikke nyuddannede, men har derimod erfaring fra 
erhvervslivet med sig. 

d. Der er Reformationsgudstjeneste i Budolfi Kirke den 31. oktober. Det er indgået et 
samarbejde med TV2 Nord, som sender hele gudstjenesten direkte på deres kanal ”Salto”.  

Under dagsordenens punkt 11 og 11a var der en orientering fra Stiftsrådets repræsentant i 
budgetfølgegruppen, Karsten Konradsen.  
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a. Karsten Konradsen orienterede om omprioriteringspuljen. Budgetsamrådet skulle afholdes 
før næste Stiftsrådsmøde, hvorfor forretningsudvalget sammen med Karsten Konradsen 
foretog en prioritering af ønskerne den 5. september 2017. Karsten Konradsen orienterede 
videre omkring ønskerne og forløbet på budgetsamrådsmødet som blev afholdt den 14. 
september 2017. 

Under dagsordenens punkt 12 var der spørgsmål fra flere medlemmer vedrørende grupperummet 
på DAP. Stiftsadministrationen undersøger om der er problemer med åbning af bilag. 

Derudover var der spørgsmål fra Peter Albek Noer, som spurgte ind til den nye diætbekendtgørelse 
og befordring, herunder udfordringen med manglende befordring til de læge medlemmer i alle 
andre stiftsudvalg end Mellemkirkeligt Stiftsudvalg. Stiftsadministrationen bekræftede, at reglerne 
efter den nye bekendtgørelse er således, at der ikke kan ydes befordring til de læge medlemmer 
siddende i stiftsudvalg, med undtagelse af Mellemkirkeligt Stiftsudvalg som stadig kan få 
befordringsgodtgørelse, dog til lav takst. Stiftsadministrationen oplyste videre, at der er en 
præcisering under udarbejdelse vedrørende befordring for præsterepræsentanter, som forventes 
udmeldt snarest. Der var herefter en drøftelse af den nye diætbekendtgørelse. Der var enighed om at 
kørsel sættes på som et særskilt punkt på næste stiftsrådsmøde.  

Under dagsordenens punkt 16 blev det oplyst at det næste møde afholdes den 15. november 2017.

Under dagsordenens punkt 17 omhandlede eventuelt var der ingen drøftelse.   

Mødet sluttede kl. 18.15.


