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Referat af Stiftsrådets 40. ordinære møde
den 18. november 2019 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), 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, biskop Henning Toft Bro, kst. stiftskontorchef Helle Hindsholm, økonomimedarbejder
Jeanette Højrup Søgaard og stiftsfuldmægtig Pernille Bunk Stølefjell (referent).
Afbud:
Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring Nordre provsti), sognepræst Jens Christian Meldgaard,
provst Line Skovgaard Pedersen og domprovst Niels Christian Kobbelgaard.
______________________________
Formanden bød velkommen til mødet og vi sang nummer 216 ”Blomstre som en rosengård” i
Højskolesangbogen.
Der var opstillet følgende dagsorden til mødet:
Beslutningspunkter:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Eventuelle bemærkninger til referat fra det 39. møde i Stiftsrådet
3. Status og gennemgang af økonomiske oversigter
4. Status for Det bindende Stiftsbidrag
5. Ansøgninger til Det bindende Stiftsbidrag
6. Sct. Nicolaitjenesten i Aalborg Stift
7. Bibliarium
Orienteringspunkter:
1. Formandens orientering
2. Biskoppens orientering
3. Den fælles Kapitalforvaltning v/Jørgen Nielsen
4. Orientering fra Stiftsrådets repræsentanter i diverse udvalg og bestyrelser
5. Spørgsmål fra Stiftsrådets medlemmer
6. Næste møde i Stiftsrådet afholdes den 26. februar 2020
7. Eventuelt
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Under dagsordenens punkt 1 var der ingen bemærkninger og dagsordenen blev godkendt.

Under dagsordenens punkt 2 var der ingen bemærkninger til referatet fra det 39. møde i
Stiftsrådet.

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

Under dagsordenens punkt 4 gennemgik formanden og økonomimedarbejder Jeanette Højrup
Søgaard status for Det bindende Stiftsbidrag ultimo oktober 2019, samt ekstraordinær bilag 1 med
en oversigt over bevilligede beløb for 2020, 2021 og 2022.
Efter en drøftelse tog Stiftsrådet orienteringen til efterretning.

Under dagsordenens punkt 5 gennemgik formanden de indkomne ansøgninger:
Ansøgning nummer 1 – Støtte til kursusdeltagelse
En sognepræst ansøger om støtte til kursusdeltagelse i forbindelse med studieorlov. I studieorloven
skal vedkommende udbygge sin viden om sjælesorg og eksistentielle samtaler i grupper.
Sognepræsten søger om støtte til at følge et undervisningsforløb på Filadelfia i Dianalund om den
medmenneskelige samtale.
Der søges om kr. 38.820,00.
Stiftsrådet besluttede efter en drøftelse, at ansøgningen ikke imødekommes. Grundet den
økonomiske situation finder stiftsrådet ikke, at der for nuværende er økonomisk mulighed for at
støtte præsters videreuddannelse. Det er stiftsrådets opfattelse, at støtte til den slags kurser bør
gives af menighedsråd og/eller provstier.
Ansøgning nummer 2 – Støtte til Jubilæumsudgivelse i 2020
Vestervig Kirkemusikskole søger om støtte til en jubilæumsudgivelse i anledningen af
kirkemusikskolens 40 års jubilæum i 2020. Skolen har planlagt en række begivenheder, som markerer
skolens betydning lokalt, regionalt og nationalt. Jubilæumsprogrammet indeholder blandt andet en
jubilæumskoncert i Vestervig Kirke, åbent hus på skolen, udendørs koncert og folkefest i haven
omkring skolen i Vestervig mv. Derudover har skolen endnu en aktivitet, i form af en udgivelse ved
navn ”40”, som rummer 40 korte kompositioner af skolens undervisere til almen folkekirkelig brug.
Samlingen vil være af interesse for præster, kirkesangere, korledere og organister i folkekirken.
Der søges om kr. 10.000,00.
Stiftsrådet besluttede efter en drøftelse, at ansøgningen imødekommes med kr. 10.000,00 da det er
god reklame for kirkemusikskolen, som kan skabe opmærksomhed på uddannelsen til organist.
Ansøgning nummer 3 – Støtte til Børnefestival 2020 i Thy
Børnefestival 2020 arrangeret af KFUM og KFUK i Danmark søger om støtte til gennemførsel af
børnefestivalen til næste år, hvor den afholdes i Thy. Festivalen arrangeres af frivillige KFUM og

KFUK’ere fra lokale foreninger i Thy og på Mors, og med landsorganisationen som nær
samarbejdspartner. Arrangørerne vil forsøge at vise alle deltagere den dejlige natur i Thy med
Vesterhavet, klitterne, skoven, fjorden og søerne, men det kræver at alle deltagere flyttes rundt i
busser, hvilket vil betyde en ekstra udgift. I et ikke konkurrence miljø ønsker arrangørerne at skabe
rammer i forhold til at udvikle og styrke børns livsmod og handlemuligheder.
Der søges om kr. 25.000,00.
Stiftsrådet besluttede, at ansøgningen imødekommes med kr. 10.000,00 da stiftsrådet finder, at
børne- og ungdomsarbejde er vigtigt, og at det er godt at nogen vil tage hånd om arbejdet.
Ansøgning nummer 4 – Støtte til Alsang i Domkirkerne
Folkekirkens Ungdomskor søger om støtte til at gennemføre Alsang i Domkirkerne i marts-april
2020. Alsang i Domkirkerne er en folkekirkelig optakt til de store Alsang 2020-events den 4. maj
2020, hvor projektet Alsang 2020 markerer 75 års dagen for Danmarks befrielse. Folkekirkens
Ungdomskor kan ikke bære økonomien alene til denne store samling af folkekirken, og anmoder
derfor hvert stiftsråd om økonomisk støtte på kr. 25.000,00. Derudover søges hvert stiftsråd også om
en underskudsgaranti på kr. 15.000,00.
Der søges kr. 40.000,00 i alt.
Stiftsrådet besluttede, at ansøgningen ikke imødekommes, da stiftsrådet ikke finder, at det er
økonomisk muligt at støtte projektet.
Ansøgning nummer 5 – Folkekirkens Familiestøtte 2020-2022
Folkekirkens Familiestøtte søger om støtte fra stiftsrådet i størrelsesordenen kr. 100.000-200.000
årligt i forankringsperioden 2020-2022. Folkekirkens Familiestøtte går fra 2020 over i en
forankringsperiode, hvor der vil være primær fokus på at øge antallet af deltagende provstier som
medejere af Folkekirkens Familiestøtte. I forankringsperioden 2020-2022 forventes antallet af
provstier som medejere at kunne fordobles fra 16 til 32 provstier. I forankringsperioden er det
nødvendigt at supplere de deltagende provstiers bidrag med anden form for økonomisk støtte.
Der søges om kr. 100.000,00-200.000,00 i årene 2020, 2021 og 2022.
Stiftsrådet besluttede efter en drøftelse, at ansøgningen imødekommes med kr. 100.000,00 i år 2020
(er allerede afsat i budgettet), 2021 og 2022, da det er vigtigt at fastholde projektet ligesom projektet
er ved at blive landsdækkende.

Under dagsordenens punkt 6 orienterede formanden om, at stiftsrådet på sidste møde bevilligede
100.000 kroner i 2020 til Sct. Nicolaitjenesten i Aalborg Stift. På dette møde skal stiftsrådet drøfte
nærmere, om det er en opgave som stiftsrådet skal løfte. Stiftsrådet havde en drøftelse af økonomien
i projektet og om opgaven er en, som stiftsrådet skal løfte. Der var positiv stemning til at opgaven er
en som stiftsrådet skal løfte. Stiftsrådet blev enige om at udsætte punktet til nærmere drøftelse på
næste stiftsrådsmøde, hvor der vil være forslag fra forretningsudvalget.

Under dagsordenens punkt 7 orienterede biskoppen om det fremsendte bilag om bibliarium. Man
vil lave et bibliarium i Sankt Andreas kirke i København. Der mangler to ting i projektet – driftsmidler
og muligheden for at optage lån i de 10 stifters stiftsmidler. Formanden anførte, at tallene ser rimelige
ud, men der skal først tages endelig stilling når lånebetingelserne foreligger. Formanden anførte, at

det tydeligt bør fremgå hvem der er ansvarlig for at optage lånet, og hvem der er ansvarlig for at
betale afdrag og renter.
Stiftsrådet er sindet men vil først træffe endelig afgørelse når stiftsrådet kender betingelserne for
udlån.

Under dagsordenens punkt 8 blev formandens skriftlige orientering taget til efterretning af
stiftsrådet.

Under dagsordenens punkt 9 orienterede biskoppen om følgende:
a. Der vil være stort arrangement 4. maj 2020 i Aalborg i et samarbejde mellem Forsvaret,
kommunen, TV2 Nord og kirken.
b. Der er kommet en fondsdonation som har gjort det muligt at udskrive en konkurrence om
udsmykning af kirkerummet på Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) med deltagelse af
flere kunstnere.

Under dagsordenens punkt 10 orienterede Jørgen Nielsen om Den Fælles Kapitalforvaltning. I
øjeblikket får man negativt afkast. For september og oktober måned er der negativt afkast. Tanken
om at investere i aktier, kunne måske give et højere afkast. Bestyrelsen for Den Fælles
Kapitalforvaltning gør sig tanker om eventuelt at investere i aktier, og skal drøfte nærmere herom på
næste bestyrelsesmøde. Jørgen Nielsen spurgte stiftsrådet til, hvad tanker der er omkring investering
i aktier? Stiftsrådet gav positive tilbagemeldinger, og kan gå ind for en sådan investering.
Jørgen Nielsen orienterede om, at han som Den Fælles Kapitalforvaltnings repræsentant i
programledelsen for det kommende udbud af KAS/GIAS, er blevet valgt som formand for
programledelsen.

Under dagsordenens punkt 11 var der orientering fra nogen af Stiftsrådets repræsentanter i diverse
udvalg og bestyrelser.
Ove Thingstrup Holler orienterede om arbejdet i budgetfølgegruppen, herunder at processen blev
forsinket grundet folketingsvalget. Der blev bevilliget ca. 22 millioner fra omprioriteringspuljen i år.
Ove Thingstrup Holler har udarbejdet materiale, som sendes med referatet ud. Stiftsrådet havde en
drøftelse af årets forløb med omprioriteringspuljen.
Peter Albek Noer orienterede om at der næste mandag er årsmøde for Mellemkirkeligt Stiftsudvalg,
og man kan stadig nå at tilmelde sig.

Under dagsordenens punkt 12 oplyste Peter Albek Noer, at han til næste møde i Stiftsrådet gerne
vil have et punkt på næste Stiftsrådsmøde kaldet drøftelse af stiftsrådets muligheder for støtte til efterog videreuddannelse. Peter Albek Noer oplyste, at han også gerne vil have et punkt omhandlende
drøftelse af kirkelivet i Aalborg Stift, hvor Peter Albek Noer kommer med et oplæg.

Under dagsordenens punkt 13 blev det oplyst, at næste møder afholdes på følgende datoer:
26. februar 2020
14. maj 2020
8. september 2020
16. november 2020

Under dagsordenens punkt 14 omhandlende eventuelt var der ingen drøftelse.

Mødet sluttede ca. klokken 18.00.

