AALBORG STIFT
Stiftsrådet
Sag nr. 2021 - 22820 / Akt. nr. 1534342
PEBN
Dato: 7. september 2021

Referat af Stiftsrådets 47. ordinære møde
den 7. september 2021 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), Jytte Abildgaard (Rebild provsti), Ella Sørensen (Sydthy provsti), Ove Thingstrup Holler
(Thisted provsti), Karsten Konradsen (Morsø provsti), sognepræst Rune Leo Thomassen, sognepræst Caris Elkjær Trads Johansen, provst Line Skovgaard Pedersen, biskop Henning Toft Bro,
stiftskontorchef Helle Hindsholm, økonomimedarbejder Jeanette Højrup Søgaard og specialkonsulent Pernille Bunk Stølefjell (referent).
Afbud:
Mogens Sørensen (Hjørring Søndre provsti) og domprovst Jacob Køhn Andersen.
______________________________

Formand Ejnar Haugaard Thomsen bød velkommen til mødet og vi sang nummer 335 i Højskolesangbogen, ”Septembers himmel er så blå”.
Mødet indledtes med et oplæg v/Birgitte Qvist-Sørensen, generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp.
Beslutningspunkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkendelse af dagsorden
Eventuelle bemærkninger til referat fra 46. møde i Stiftsrådet
Status for Det bindende Stiftsbidrag
Ansøgninger til Det bindende Stiftsbidrag
Fastlæggelse af detailbudget for Det bindende Stiftsbidrag for år 2022
Ansøgninger til Omprioriteringspuljen 2022

Orienteringspunkter:
7. Formandens orientering
a. Indbydelse til konference for kristne og muslimske ledere i Danmark, 5.-6. november
2021
b. Fællesmøder for stiftsråd og for stiftsrådsformændene
c. Bogudgivelse fra FUV – Religiøsitet og forholdet til folkekirken
8. Biskoppens orientering
9. Den fælles Kapitalforvaltning v/ Jørgen Nielsen
10. Orientering fra Stiftsrådets repræsentanter i diverse udvalg og bestyrelser
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11. Spørgsmål fra Stiftsrådets medlemmer
12. Næste møde i Stiftsrådet afholdes den 10. november 2021
13. Eventuelt

Under dagsordenens punkt 1 var der ingen tilføjelser til dagsordenen, hvorefter den blev godkendt.
Formanden oplyste, at der er indkommet to ansøgninger efter forretningsudvalgsmødet, som stiftsrådet besluttede at behandle som henholdsvis ekstraordinær ansøgning 1 og ekstraordinær ansøgning
2.

Under dagsordenens punkt 2 var der ingen bemærkninger til referatet fra det 46. møde i Stiftsrådet.

Under dagsordenens punkt 3 redegjorde formanden for status for Det bindende Stiftsbidrag, og oplyste, at der til mødet er lavet en revideret oversigt over status for Det bindende Stiftsbidrag, som er
ekstraordinært bilag 1. Formanden redegjorde for poster, hvor der ikke er anvendt midler, grundet
situationen med corona-virus. Formanden oplyste, at ansættelse af en ny religionspædagogisk konsulent forventeligt vil ske i starten af 2022.
Statusorienteringen blev taget til efterretning af Stiftsrådet.

Under dagsordenens punkt 4 gennemgik formanden de indkomne ansøgninger:


Ansøgning nummer 1 – Støtte til sorggruppekonsulentens arbejde
Sorggruppekonsulenten søger om dækning af udgifter til aktiviteter for at styrke arbejdet med
sorggrupper i Aalborg Stift. Konkret er der planlagt en række webinarer med sorg som tema.
Sorggruppekonsulenten søger om dækning af udgifter til teknisk hjælp til opsætning og afholdelse af webinaret samt udgifter til oplægsholdere. Derudover søger sorggruppekonsulenten om støtte til finansiering af litteratur. Som en del af dygtiggørelsen indenfor konsulentens
arbejdsområder anvendes der meget litteratur.
Der søges om kr. 15.000,00 til finansiering af webinarer med sorg som tema. Derudover søges
om et årligt rådighedsbeløb på kr. 5.000,00 til indkøb af litteratur om sorggrupper, sjælesorg
og sorgkultur.
Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen med kr. 15.000,00 da det er vigtigt at
konsulenten klædes på til at varetage sin funktion, og til videreudvikling af arbejdet. Derudover besluttede stiftsrådet, at konsulenten tildeles et årligt rådighedsbeløb på kr.
15.000,00 til bl.a. bogindkøb, men også for at understrege vigtigheden af konsulentens arbejde.



Ekstraordinær ansøgning 1 – Ansøgning om støtte til dækning af udgifter til deltagelse
i kursus i Landsnetværket for Kirken på Landet 2022
Stiftsudvalget for Kirken på Landet søger om dækning af udgifter til deltagelse i et kursus i
Landsnetværket for Kirken på Landet i 2022. Kursusledelsen vil forsøge at få kurset afviklet
i Løgumkloster som det hidtil har været, hvilket dog vil medføre, at deltagerne selv skal betale
for opholdet. Der søges derfor om støtte til dækning af disse udgifter, for 3 deltagere fra Aalborg Stift.
Der søges om kr. 10.000,00 til kursus i 2022.

Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen med kr. 10.000,00 svarende til dækning
for 3 deltagere fra Aalborg Stift, gældende for 2022.


Ekstraordinær ansøgning 2 – Ansøgning om tilskud til Masteruddannelse i Sundhedsantropologi
En sognepræst søger om tilskud til udgifter i forbindelse med Masteruddannelse i Sundhedsantropologi på Aarhus Universitet. Sognepræstens pastorale fokusområde vil være skyld og
skriftemål/ritual, og især fortrolighed og tavshedspligt. Sognepræsten betaler selv for uddannelsen, men søger hermed stiftsrådet om et tilskud, til uddannelsens fire moduler.
Der søges om op til kr. 82.000,00, hvilket er udgiften til hele uddannelsen.
Stiftsrådet besluttede, efter en afstemning med 14 stemmer, for at imødekomme ansøgningen med kr. 20.000,00 svarende til modul 1.

Under dagsordenens punkt 5 gennemgik formanden budgetoplæg 2, herunder de væsentligste forslåede ændringer, såsom forslaget om at afsætte et beløb til udviklingsprojekter vedr. grøn omstilling.
Det blev præciseret, at beløbet er til nytænkende og innovative projekter, og ikke til den daglige drift
eller anlæg på fx kirkegården.
Efter endt drøftelse blev det tilrettede budgetforslag 2 vedtaget af Stiftsrådet. Budgettet lægges på
stiftets hjemmeside, DAP, og der sendes besked til udvalgene om hvad deres budget er i 2022.

Under dagsordenens punkt 6 orienterede Ove Thingstrup Holler om de indkomne ansøgninger til
Omprioriteringspuljen 2022. Ove Thingstrup Holler anførte, at Omprioriteringspuljen kan blive udfordret, hvis for mange permanente projekter imødekommes, da det vil udhule puljen på sigt.
Stiftsrådet havde en drøftelse af ansøgningerne, og blev efter endt drøftelse enige om, at anbefale
ansøgning 1-3, 5-7 og 9, og ikke anbefale ansøgning 4 og 8.

Under dagsordenens punkt 7 blev formandens skriftlige orientering taget til efterretning af stiftsrådet.

Under dagsordenens punkt 8 orienterede biskop Henning Toft Bro om, at:
a. Der er ordination tirsdag i næste uge. Biskoppen oplyste, at han indtil videre i år har ordineret
14, når ordinationen på tirsdag er afholdt.
b. Fredag den 15. oktober 2021, klokken 11.00-14.00, er der afskedsreception i Folkekirkens
Hus, hvortil Stiftsrådet er inviteret.
c. Biskoppen takkede hjerteligt Stiftsrådet for det gode samarbejde de sidste snart 11 år, til gavn
og glæde for kirkelivet i Aalborg Stift.

Under dagsordenens punkt 9 orienterede Jørgen Nielsen om status for Den fælles Kapitalforvaltning, herunder at KAS-GIAS projektet er ved at være afsluttet. KAS-projektet implementeres i oktober måned. GIAS-projektet starter lidt senere. Det ser ud til, at budgetterne holder.
Jørgen Nielsen anførte, at der skal være nye kapitalforvaltere fra januar måned. Processen er godt i
gang, og bestyrelsen forventer at underskrive kontrakt med de nye kapitalforvaltere i oktober måned.
Situationen med forrentningen er, at der er et underskud på omkring 40 millioner kroner. Man har

derfor i bestyrelsen diskuteret, hvad man skal gøre. Bestyrelsen vil blandt andet kontakte Kirkeministeriet og bede om muligheden for at kunne investere i aktier. Det vil blive den nye bestyrelse som
skal arbejde videre med opgaven. Man vil prøve i den nye bestyrelse at lave information til menighedsrådene omkring, hvordan situationen ligger. Det er vigtigt at menighedsrådene er informerede og
forstår, at der kan være år, hvor der ikke vil være udlodning af renter.

Under dagsordenens punkt 10 var der orientering fra Mellemkirkeligt Stiftsudvalg ved Anne Steenberg, at der kommer en gruppe på 17 personer afsted til Sachsen.

Under dagsordenens punkt 11 var der ingen spørgsmål fra Stiftsrådets medlemmer.

Under dagsordenens punkt 12 blev det oplyst at næste møde i Stiftsrådet afholdes den 10. november
2021. Dette møde bliver det konstituerende møde for det nyvalgte stiftsråd.

Under dagsordenens punkt 13 omhandlende eventuelt var der en opfordring fra Ove Thingstrup
Holler til, at referatet sendes ud til provstiudvalgene, da det ikke er alle der får læst referatet på hjemmesiden. Det blev besluttet, at dette fremover gøres.
Formanden holdt tale for biskoppen, som deltager i sit sidste stiftsrådsmøde.
Biskoppen holdt tale for formanden, som ligeledes deltager i sit sidste stiftsrådsmøde.

Mødet sluttede kl. 18.00.

