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Referat af Stiftsrådets 36. ordinære møde
den 13. november 2018 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), 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, domprovst Niels Christian Kobbelgaard, biskop
Henning Toft Bro, stiftskontorchef Jørgen Lützau Larsen, chefkonsulent Helle Hindsholm,
økonomimedarbejder Jeanette Højrup Søgaard og stiftsfuldmægtig Pernille Bunk Stølefjell (referent).
______________________________
Formanden bød velkommen til mødet og vi sang nummer 211 ”Skyerne gråner og løvet falder” i
Højskolesangbogen.
Der var opstillet følgende dagsorden til mødet:
Beslutningspunkter:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Eventuelle bemærkninger til referat fra det 35. møde i Stiftsrådet
3. Status og gennemgang af økonomiske oversigter
4. Status for Det bindende Stiftsbidrag
5. Ansøgninger til Det bindende Stiftsbidrag
6. Tjekliste til stiftsudvalgenes undersider på stiftets hjemmeside
7. Udbud af KAS og GIAS
Orienteringspunkter:
8. Formandens orientering
a. Orientering om Fælles Stiftsrådsmøde afholdt i Fredericia 27. oktober 2018
b. Orientering om Mellemkirkeligt Råds årlige møde for stiftsrepræsentanter den 25.-26. januar
2019
c. Orientering om projekt mindU
9. Biskoppens orientering
10. Den fælles Kapitalforvaltning v/Jørgen Nielsen
11. Folkekirkens synlighed og sårbarhed v/Jens Christian Meldgaard
12. Orientering fra Stiftsrådets repræsentanter i diverse udvalg og bestyrelser
13. Spørgsmål fra Stiftsrådets medlemmer
14. Næste møde i Stiftsrådet afholdes den 28. februar 2019
15. Eventuelt
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Under dagsordenens punkt 1 blev den ekstraordinære ansøgning indsat som ansøgning nummer 3,
under punkt 5 og dagsordenen blev herefter godkendt.

Under dagsordenens punkt 2 var der ingen bemærkninger til referatet fra det 35. møde i
Stiftsrådet.

Under dagsordenens punkt 3 gennemgik formanden de økonomiske oversigter.
Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning.

Under dagsordenens punkt 4 gennemgik formanden status for Det bindende Stiftsbidrag ultimo
oktober 2018, som det fremgår af nyt bilag 4.
Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning.

Under dagsordenens punkt 5 gennemgik formanden de indkomne ansøgninger:
Ansøgning nummer 1 – Kirkebussen på Kulturmødet
Styregruppen bag ”Kirkebussen på Kulturmødet” søger om støtte til at fastholde og videreudvikle
projektet. Styregruppen søger stiftsrådet om et fast beløb hvert år, for at kunne fastholde og
videreudvikle Kirkebussens tilstedeværelse på Kulturmødet.
Der søges om kr. 30.000,00 som et fast beløb hvert år.
Stiftsrådet besluttede efter en drøftelse, at imødekomme ansøgningen med kroner 30.000,00 for
år 2019, 2020 og 2021, da det er vigtigt at holde fast i Folkekirkens deltagelse på Kulturmødet.
Ved næste valgperiode tages der stilling på ny.
Ansøgning nummer 2 – Folkekirkens Familiestøtte
Bestyrelsen for Folkekirkens Familiestøtte søger om støtte til at færdiggøre udviklingsarbejdet med
familiestøtten. Iværksættelsen af den praktiske del af udviklingsarbejdet i Folkekirkens
Familiestøtte blev forsinket, hvilket har medført, at udviklingsfasen først afsluttes ved årsskiftet
2019/2020.
Der søges om kr. 100.000,00 for år 2019.
Stiftsrådet besluttede efter en drøftelse, at imødekomme ansøgningen med kroner 100.000,00 for
2019, da det er afgørende, at udviklingsarbejdet med Folkekirkens Familiestøtte færdiggøres.
Ansøgning nummer 3 – Støtte til projekt ”Hvad er meningen nu?” i 2019
Der søges om støtte til et udskolingsprojekt om forholdet mellem tro og viden for afgangsklasserne
i folkekirken i Nordjylland. Projektet er et pilotprojekt, og det forventes at 500 elever deltager, når
projektet løber af stablen i september 2019.
Der søges om kr. 50.000,00 for år 2019.

Stiftsrådet besluttede efter en drøftelse, at imødekomme ansøgningen med kroner 50.000,00 i
2019 da der er tale om et meget spændende og vigtigt projekt hvor man inddrager en bred og
vigtig målgruppe.

Under dagsordenens punkt 6 fremlagde formanden den fremsendte tjekliste fra Presse og
Kommunikation vedrørende stiftsudvalgenes undersider på stiftets hjemmeside.
Efter en drøftelse besluttede stiftsrådet, at tjeklisten godkendes og skal udsendes til stiftsudvalgene
to gange om året.

Under dagsordenens punkt 7 fremlagde formanden det modtagne brev fra KAS/GIAS centret om
det kommende udbud af de to systemer KAS og GIAS.
Stiftsrådet besluttede efter en drøftelse at acceptere den forventede udgift til det indledende arbejde
med udbuddet.

Under dagsordenens punkt 8 orienterede formanden om følgende:
a. Det afholdte Fælles Stiftsrådsmøde i Fredericia den 27. oktober 2018. Tre medlemmer fra
Stiftsrådet deltog, og det var et meget fint arrangement med gode oplæg. I 2019 afholdes det
Fælles Stiftsrådsmøde i Ribe Stift. Formanden opfordrede stiftsrådets medlemmer til at
deltage næste år.
b. Mellemkirkeligt Råds årlige møde for stiftsrepræsentanter afholdes den 25.-26. januar 2019
på Trinity Hotel og konferencecenter i Fredericia. Der er tilmeldingsfrist den 17. december
2018. Ønsker man at deltage sker der tilmelding til formanden for Mellemkirkeligt
Stiftsudvalg, Henning Thomsen.
c. Det modtagne brev omhandlende projekt mindU, hvoraf det fremgår, hvor mange besøg der
har været blandt præsterne i Aalborg Stift.

Under dagsordenens punkt 9 orienterede biskoppen om følgende:
a. Der har været afholdt fælles møde for alle provstiudvalg i Aalborg Stift i sidste uge, i
Frejlev Kirkecenter. Der var oplæg omkring kirkegårdene og kirkerne, ligesom
provstiudvalgsmedlemmerne blev præsenteret for F2 touch.
b. Strukturudvalget er klar til at præsentere deres idekatalog, som vil blive lagt på stiftets
hjemmeside en af de kommende uger. Biskoppen har anmodet om, at man går ud i
provstierne og fortsætter dialogen og arbejdet med struktur.
c. Der er stadig lavt antal ansøgere til embeder, og der er stort udsving i antallet af ansøgere til
de forskellige embeder.
d. Der er udnævnt ny provst for Aalborg Vestre provsti, Gerda Neergaard Jessen.

Under dagsordenens punkt 10 orienterede Jørgen Nielsen om Den Fælles Kapitalforvaltning. Der
var bestyrelsesmøde i Kapitalforvaltningen den 2. november. Man drøftede blandt andet
formulering for nye etiske retningslinjer. Jørgen Nielsen oplyste, at afkastet har været 0,52 % for de
første 10 måneder af 2018.

Under dagsordenens punkt 11 gav Jens Christian Meldgaard et kort oplæg om Folkekirkens
synlighed og sårbarhed. Jens Christian Meldgaard anførte, at vi skal støtte projekter, der hvor

folkekirken har en dagsorden – altså der hvor folkekirken er synlig. Kirken er synlig flere steder ude
lokalt i sognene, blandt andet via kirkebladet og andre arrangementer. Hvordan er vi synlige overfor
de mennesker som i deres religiøse søgen er lidt anderledes end andre mennesker? Kan man
imødekomme folks ønsker mere uden at gå på kompromis? Hvor skal grænsen være for hvad vi
som folkekirke kan, og hvad vi som folkekirke skal? Stiftsrådet havde efterfølgende en drøftelse
heraf.

Under dagsordenens punkt 12 var der orientering fra nogen af Stiftsrådets repræsentanter i diverse
udvalg og bestyrelser. Formanden orienterede om et møde han og biskoppen havde med sognepræst
Kristian Brogaard hvor de drøftede Kirkelig Ungdoms Leder (KUL) projektet, som allerede kører i
Frederikshavn provsti. Stiftsrådet havde en drøftelse af projektet og udbredelsen heraf.
Anne Steenberg orienterede om, at Mellemkirkeligt Stiftsudvalg holder årsmøde den 26. november
2018 i Folkekirkens Hus, og alle er velkomne.

Under dagsordenens punkt 13 var der ingen spørgsmål fra Stiftsrådets medlemmer.

Under dagsordenens punkt 14 blev det oplyst, at næste møder afholdes på følgende datoer:
28. februar 2019
21. maj 2019
18. september 2019
18. november 2019

Under dagsordenens punkt 15 omhandlende eventuelt kom Jens Christian Meldgaard med en kort
bemærkning omkring persondataforordningen.

Mødet sluttede ca. klokken 18.00.
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