AALBORG STIFT
Stiftsrådet
Sag nr. 2018-768 / Akt. nr. 71322
PEBN
Dato: 24. maj 2018

Referat af Stiftsrådets 34. ordinære møde
den 24. maj 2018 i Aalborg Bispegård
Til stede:
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), 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, provst
Line Skovgaard Pedersen, biskop Henning Toft Bro, stiftskontorchef Jørgen Lützau Larsen, chefkonsulent Helle Hindsholm, bogholder Lene Marie Sørensen og stiftsfuldmægtig Pernille Bunk
Stølefjell (referent).
Afbud:
Peter Stilling (Aalborg Budolfi provsti), Kay Jacobsen (Jammerbugt provsti), sognepræst Jens Christian Meldgaard.
______________________________
Formand Ejnar Haugaard Thomsen bød velkommen til mødet og vi sang nummer 295 ”Se, det
summer” i Højskolesangbogen.
Der var opstillet følgende dagsorden til mødet:
Mødet indledtes med et oplæg fra Rebild Provsti v/provst Holger Lyngberg, sognepræst Sophie
Nordentoft og menighedsrådsformand Anton Ohrt-Nissen om arbejdet med provstiprojektet Kirken
på Landet.
Beslutningspunkter:
1.
2.
3.
4.
5.

Godkendelse af dagsorden
Eventuelle bemærkninger til referat fra 33. møde i Stiftsrådet
Status og gennemgang af økonomiske oversigter
Status for Det bindende Stiftsbidrag
Ansøgninger til Det bindende Stiftsbidrag

Orienteringspunkter:
6. Formandens orientering
a. Retningslinjer for ydelse af tilskud/økonomisk støtte til stiftets hjemmeside
b. Orientering om Fællesmøde for alle Stiftsråd i Fredericia den 27. oktober 2018
c. Orientering om publikationen ”Én tro, én dåb, én nåde” fra Mellemkirkeligt Råd
d. Orientering om rapport og årsberetning 2017 fra Folkekirke og Religionsmøde
e. Stormøde mellem Stiftsrådet og Stiftsudvalgene
7. Biskoppens orientering
8. Den fælles Kapitalforvaltning v/ Jørgen Nielsen
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9. Orientering fra Stiftsrådets repræsentanter i diverse udvalg og bestyrelser
10. Spørgsmål fra Stiftsrådets medlemmer
11. Næste ordinære møde i Stiftsrådet er den 20. september 2018.
12. Eventuelt

Under dagsordenens punkt 1 var der ingen bemærkninger og dagsordenen blev godkendt med
tilføjelse af to ansøgninger under punkt 5, indkommet efter materialet blev sendt ud til stiftsrådets
medlemmer.

Under dagsordenens punkt 2 var der ingen bemærkninger til referatet fra det 33. møde i Stiftsrådet.

Under dagsordenens punkt 3 var der en gennemgang af de økonomiske oversigter ved bogholder
Lene Marie Sørensen og formand Ejnar Hougaard Thomsen.
Der var en drøftelse af de økonomiske oversigter, som efterfølgende blev taget til efterretning af
Stiftsrådet.

Under dagsordenens punkt 4 redegjorde formand Ejnar Haugaard Thomsen og bogholder Lene
Marie Sørensen for status for Det bindende Stiftsbidrag.
Efter en drøftelse blev statusorienteringen taget til efterretning af Stiftsrådet.

Under dagsordenens punkt 5 fremlagde formand Ejnar Haugaard Thomsen de indkomne ansøgninger:
Ansøgning nummer 1 – Ansøgning om støtte til foreningen Dienesmindes Venner
Foreningen Dienesmindes Venner søger om støtte til en lastbil som transporterer tøj, hospitalsudstyr
og andre fornødenheder til Østeuropa. Foreningens faste lastbil er brudt sammen, og søger derfor
om støtte til at erhverve og indrette en anden lastbil til at fragte den humanitære nødhjælp.
Der søges om kr. 15.000,00.
Stiftsrådet besluttede ikke at imødekomme ansøgningen, da ansøgningen ligger udenfor stiftsrådets forretningsområde.
______________________________
Ansøgning nummer 2 – Ansøgning om støtte til opførsel af juleoperaen ”Amahl and the Night
Visitors”
Mads-Peter Neumann og Rikke M. S. Kursch ansøger på vegne af Nordisk Eksperimentalscene
Skagen om støtte til opførsel af juleoperaen ”Amahl and the Night Visitors”. Operaen tænkes opført
i december 2018 i tre kirker, henholdsvis Skagen Kirke, Frederikshavn Kirke og Sct. Catharinæ
Kirke. Man har skabt kontakt til både professionelle sangere, musikere og de nødvendige lokale
kræfter, som vil kunne realisere opførslen af operaen ved juletid i 2018. Det samlede budget lyder
på kr. 906.000,00.
Der søges om kr. 75.000,00.

Stiftsrådet besluttede efter en drøftelse ikke at imødekomme ansøgningen, da ansøgningen ligger
udenfor stiftsrådets forretningsområde.
______________________________
Ansøgning nummer 3 – Støtte til afholdelse af møder i forbindelse med Kirken på Landet
I forbindelse med afvikling af projektet Kirken på Landet i Rebild Provsti, søger provst Holger
Lyngberg på vegne af Rebild Provsti om hel eller delvis finansiering af udgifter til møder, som ikke
var en del af stiftsrådets oprindelige bevilling til projektet.
Der søges om op til kr. 53.138,38.
Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen med kr. 25.000,00, da der er tale om et projekt, som Stiftsrådet selv har været med til at starte op. Det bemærkes, at det er undtagelsesvist, at
der gives støtte bagudrettet. Stiftsrådet bemærker, at man ønsker materialet fra arbejdet lagt på
stiftets hjemmeside.
______________________________
Ansøgning nummer 4 – Ansøgning om støtte til professionel bistand til at færdiggøre digitalt
idekatalog
Strukturudvalget i Aalborg Stift søger om støtte til professionel bistand til at færdiggøre et digitalt
idekatalog til brug for menighedsrådene m.fl. Strukturudvalget er godt i gang med udarbejdelse af
materiale til idekataloget, men finder det nødvendigt med professionel bistand til opsætning og den
digitale offentliggørelse. Strukturudvalget vurderer, at arbejdet kan udføres af en professionel informationsmedarbejder indenfor en ramme på kr. 40.000,00 – 50.000,00.
Der søges om op til kr. 50.000,00.
Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen med kr. 50.000,00, da det er vigtigt, at idekataloget er funktionelt og brugbart.
______________________________
Ansøgning nummer 5 – Ansøgning om dækning af udgifter til gruppesupervision for institutions- og specialpræster
En gruppe af institutions- og specialpræster søger om midler til dækning af udgifter til regelmæssig
gruppesupervision. Gruppens erfaring er, at supervision er et vigtigt middel til faglig refleksion over
egen praksis og at den bidrager til en væsentlig, yderligere kvalificering af det daglige arbejde, ikke
mindst når det gælder vanskelige samtaler med patienter, menighedsmedlemmer eller studerende.
Der søges om kr. 18.000,00.
Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen med kr. 18.000,00 da det er vigtigt, at de præster, som arbejder med disse områder, opdateres med nyeste viden på området.
______________________________
Ansøgning nummer 6 – Ansøgning om tilskud til projekt i forbindelse med Kulturmødet 2018

Folkekirkens Skoletjenester i Aalborg og Viborg Stifter deltager i Kulturmødet 2018, og ansøger i
den forbindelse om støtte til et projekt om håb. Det ansøgte beløb skal benyttes til bl.a. telt og
standplads, materiale, banner mv.
Der søges om kr. 15.000,00.
Stiftsrådet besluttede efter en drøftelse at imødekomme ansøgningen med kr. 15.000,00 da der er
tale om et godt projekt. Stiftsrådet bemærker, at Skoletjenesterne i fremtiden bør budgetlægge
udgiften.
______________________________
Ansøgning 7 – Ansøgning om støtte til Kirkebussen på Kulturmødet 2018
Der søges om et beløb for at kunne fastholde og videreudvikle projektet med Kirkebussen på Kulturmødet. En bevilling vil betyde flere og bedre oplevelser for besøgende, deltagere og Kirkebussen
som aktør. I 2018 har man fået en anden placering, således at Kirkebussen nu findes på Nykøbing
Mors gågade.
Der søges om kr. 25.000,00.
Stiftsrådet besluttede efter en drøftelse at imødekomme ansøgningen med kr. 25.000,00, for at
fastholde og videreudvikle projektet. Det understreges, at der ydes kun ydes støtte til 2018.

Under dagsordenens punkt 6 orienterede formand Ejnar Haugaard Thomsen om:
a. Der blev orienteret omkring retningslinjer for ydelse af tilskud/økonomisk støtte, som skal
fremgå af stiftets hjemmeside, til brug i forbindelse med ansøgninger til stiftsrådet. Stiftsrådet besluttede, at det fremsendte bilag skal offentliggøres på hjemmesiden.
b. Der blev orienteret om Fællesmøde for alle Stiftsråd den 27. oktober 2018, som i år afholdes
i Fredericia, i Haderslev Stift. Stiftsrådet var enige om, at man vil nævne projekt ”Hvad er
Meningen?” som en særlig succeshistorie for Aalborg Stiftsråd.
c. Der var en orientering om publikationen ”Én tro, én dåb, én nåde” fremsendt af Mellemkirkeligt Råd.
d. Der var en orientering om rapport og årsberetning 2017 fra Folkekirke og Religionsmøde.
e. Der var en orientering om det kommende Stormøde mellem Stiftsrådet og Stiftsudvalgene.
Mødet er fastlagt til den 27. august 2018, med start klokken 17.00 i Folkekirkens Hus. Der
vil snarest blive udsendt et endeligt program til udvalgsformændene, som bedes videredistribuere til udvalgsmedlemmerne.
f. Kirken på Landet som landsdækkende projekt. Projektet er et samarbejde med FUV, og man
kan se meget mere om projektet på dette link: https://www.fkuv.dk/videnscenter/projekterundersoegelser-og-rapporter/kirken-paa-landet. Ribe, Viborg og Aalborg Stifter er gået
sammen om projektet Kirken i Sommerlandet, hvor man har ansat en medarbejder i 7 måneder ved FUV, som arbejder intenst med projektet.
g. Den religionspædagogiske konsulent arbejder for tiden med et konfirmandprojekt. Der arbejdes med en lokal sognepræst om et projekt kaldet ”Konfirmandens Bog”, og skal laves
som en app til mobiltelefonen. Den skal ses som et tillæg til konfirmandundervisningen.
Den religionspædagogiske konsulent kommer til det 35. møde og fortæller om projektet.

Under dagsordenens punkt 7 orienterede biskop Henning Toft Bro om:
a. Der var i går ordination af 4 nye præster, og det var en rigtig god aften både i domkirken,
men også i bispegården efterfølgende.
b. Den 12.-13. juni afholdes der stiftspræstestævne, og tilmeldingerne kommer talrigt ind. Der
er lagt et rigtig godt program for stævnet.
c. Stiftskontorchef Jørgen Lützau Larsen orienterede om, at der er kommet nyt journalsystem
til alle stifter og provstier i Danmark. I det nye system F2 er der et mødemodul, som kan
bruges til afvikling af stiftsrådsmøderne. Der findes en app kaldet F2 Touch, som vil kunne
tilgås fra alle enheder, i stedet for via DAP. Stiftsrådet kan overveje muligheden.

Under dagsordenens punkt 8 orienterede Jørgen Nielsen om status for Den fælles Kapitalforvaltning, herunder at der i april måned blev afholdt bestyrelsesmøde. Der skal laves etiske investeringsregler for erhvervsobligationer, som man skal arbejde med i den kommende tid. Man kan af den
seneste rapport se, at afkastet er negativt for nuværende. Det skyldes, at vi har et stort urealiseret
kurstab.

Under dagsordenens punkt 9 orienterede formand Ejnar Haugaard Thomsen om, at religionspædagogisk udvalg arbejder meget struktureret.
Ove Thingstrup Holler orienterede om, at der har været møde i budgetsamrådet, som var lærerigt.
Man blev blandt andet orienteret om Den Folkekirkelige Udviklingsfond.
Ole Dørum Jensen orienterede om, at udvalget for Gudstjeneste og Kirkemusik er et meget aktivt
udvalg. Der har netop været afholdt en studiedag med 70 deltagere, som forløb rigtig godt med gode
oplægsholdere. Udvalget vil lave en årligt stiftsdag, som afvikles den 5. oktober i år, og der vil
komme en invitation.

Under dagsordenens punkt 10 var der ingen spørgsmål fra stiftsrådets medlemmer.

Under dagsordenens punkt 11 blev det oplyst at det næste møde afholdes den 20. september 2018
fra kl. 15.30 i Bispegården.
Der er aftalt følgende kommende møder:
Torsdag den 20. september 2018
Tirsdag den 13. november 2018
Torsdag den 28. februar 2019 med forventet sluttidspunkt kl. 19:30.
Tirsdag den 21. maj 2019
Onsdag den 18. september 2019
Mandag den 18. november 2019

Under dagsordenens punkt 12 var der ingen orientering.

Mødet sluttede kl. 18.00.

