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Referat af Stiftsrådets 49. møde  

den 10. maj 2022 i Aalborg Bispegård 
 

Til stede:  

Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Lennart Olsson (Aalborg Vestre provsti), Anne Steen-

berg (Aalborg Østre provsti), Jørgen Nielsen (Brønderslev provsti), Arne Ehrenreich (Frederikshavn 

provsti), Pernille Drøscher (Hadsund provsti), Erik Kristensen (Hjørring Søndre provsti), Knud Bor-

regaard (Jammerbugt provsti), Margit Nørgaard (Sydthy provsti), Ove Thingstrup Holler (Thisted 

provsti), Karsten Konradsen (Morsø provsti), sognepræst Rune Leo Thomassen, sognepræst Christian 

Roar Pedersen, sognepræst Kristian Gram Schjoldager, provst Mette Moesgaard Jørgensen, dom-

provst Jacob Køhn Andersen, biskop Thomas Reinholdt Rasmussen, stiftskontorchef Helle Hinds-

holm, og specialkonsulent Pernille Bunk Stølefjell (referent).  

 

Afbud: 

Peter Stilling (Aalborg Budolfi provsti), Grethe Bork Kristoffersen (Hjørring Nordre provsti), Anders 

Langdahl (Rebild provsti) og økonomimedarbejder Jeanette Højrup Søgaard. 

_____________________________ 

 

Formand Karsten Konradsen bød velkommen til mødet, og vi sang nr. 306 i Højskolesangbogen. 

 

Der var opstillet følgende dagsorden til mødet: 

 

Beslutningspunkter: 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Eventuelle bemærkninger til referat fra det 48. møde i Stiftsrådet 

3. Status og gennemgang af økonomiske oversigter 

4. Status for Det bindende Stiftsbidrag 

5. Ændringer til lov om folkekirkens økonomi 

6. Oplæg til revideret forretningsorden for Stiftsrådet 

7. Udpegning af kontaktpersoner til stiftsudvalgene 

8. Indledning til visionsdrøftelser i stiftsrådet 

9. Visionsdag med stiftsudvalgene 

10. Ansøgninger til Det bindende Stiftsbidrag 

 

Orienteringspunkter: 

11. Formandens orientering  

12. Biskoppens orientering 

13. Den fælles Kapitalforvaltning v/Jørgen Nielsen 

14. Orientering fra stiftsrådets repræsentant i budgetsamrådet v/Ove Thingstrup Holler 

15. Orientering fra Stiftsrådets repræsentanter i diverse udvalg og bestyrelser 

16. Spørgsmål fra Stiftsrådets medlemmer 

17. Næste ordinære møde i Stiftsrådet er den 6. september 2022 

18. Eventuelt 

 

 

 



Under dagsordenens punkt 1 var der ingen bemærkninger, hvorefter dagsordenen blev godkendt. 

 

 

Under dagsordenens punkt 2 var der ingen bemærkninger til referatet fra det 48. ordinære møde i 

Stiftsrådet.  

 

 

Under dagsordenens punkt 3 var der en gennemgang af de økonomiske oversigter ved formanden. 

De økonomiske oversigter blev taget til efterretning af Stiftsrådet.  

 

 

Under dagsordenens punkt 4 redegjorde formanden for status for Det bindende Stiftsbidrag. 

  

Der var en kort drøftelse hvor det blev anført, at der er en fejl i kolonnen ’bevilget’, da værdien 

trækkes fra to gange. Dette sørger stiftet for at få rettet. Herefter blev statusorienteringen taget til 

efterretning af Stiftsrådet. 

 

 

Under dagsordenens punkt 5 redegjorde formanden for det fremsendte bilag vedrørende ændringer 

til lov om folkekirkens økonomi. Der er stillet forslag om at det bindende stiftsbidrag skal kunne 

udgøre op til 5 %, hvilket formanden ikke kan støtte. Formanden anførte, at ændringsforslagene 

blandt andet vedrører ønsket om at højne muligheden for samarbejde på tværs. Formanden anførte, 

at hans forslag er at fastholde den nuværende grænse på 1 %, da hans udgangspunkt er at opgaverne 

skal løses ude i sognene, og ikke driftes i stiftsrådet. Derudover er der også stillet forslag om at der 

kan ydes diæter og kørselsgodtgørelse til medlemmer af stiftsudvalgene. Herefter havde stiftsrådet en 

drøftelse af ændringsforslagene, herunder særligt ønsket om at hæve grænsen for det bindende stifts-

bidrag til 5 %. Et flertal af stiftsrådets medlemmer angav, at de ønsker at fastholde grænsen for det 

bindende stiftsbidrag til maksimalt 1 %, men ellers kan stiftsrådet tilslutte sig de øvrige ændringsfor-

slag. 

 

 

Under dagsordenens punkt 6 redegjorde formanden for oplægget til den reviderede forretningsorden 

for stiftsrådet. Nogle af de foreslåede ændringer følger drøftelserne der var på stiftsrådets konstitue-

rende møde. Arne Ehrenreich foreslog, at der i § 8 stk. 1 anføres, at der holdes op til 5 ordinære 

møder årligt. Dette vil blive tilføjet. Dernæst foreslog Arne Ehrenreich, at der står sådanne sager, 

frem for blot sager i § 12, stk. 4. Dette vil ligeledes blive tilføjet. 

 

Efter en drøftelse besluttede stiftsrådet at godkende den reviderede forretningsorden med ovenstående 

tilføjelser. Forretningsordenen vil blive offentliggjort på stiftets hjemmeside. 

 

 

Under dagsordenens punkt 7 anførte formanden, at der skal udpeges kontaktpersoner til alle de 

stiftsudvalg, som er nedsat under stiftsrådet, og henviste til det udsendte bilag. Som kontaktperson 

forventes det at man deltager i mindst ét udvalgsmøde om året, ligesom man skal have tilsendt dags-

ordener og referater til samtlige udvalgsmøder.  

 

Det blev besluttet, at følgende stiftsrådsmedlemmer bliver kontaktpersoner for de forskellige udvalg:  

Stiftsudvalg for Folkekirkens migrantsamarbejde: vakant indtil næste møde 

Stiftsudvalg for Kirkemusik og Gudstjeneste: Ole Dørum Jensen 

Religionspædagogisk Stiftsudvalg: Christian Roar Pedersen 

Udvalg for Folkekirke og Religionsmøde: Rune Leo Thomassen 

Udvalg for Unge og Kirke: Pernille Drøscher 

Diakoniudvalget: Pernille Drøscher 

Grøn Kirke: Ove Thingstrup Holler, Knud Borregaard, Lennart Olsson 

Stiftsudvalg for Bibelselskabet: Margit Nørgaard 

Stiftsbestyrelse for DSUK Aalborg: Mette Moesgaard Jørgensen 

 



 

Under dagsordenens punkt 8 redegjorde formanden for det udsendte bilag vedrørende indledning 

til visionsdrøftelser i stiftsrådet, og spurgte om stiftsrådets medlemmer har forslag til emner stiftsrådet 

skal arbejde med i den nærmeste fremtid. Arne Ehrenreich anførte, at i bispevalgkampen blev struk-

turudvalget nævnt, og dette kunne være godt at få igangsat igen. Det blev anført, at der tidligere har 

været nedsat et strukturudvalg under det tidligere stiftsråd og daværende biskop, og der vil blive 

nedsat et nyt strukturudvalg. Man kan sagtens have struktur med, som noget af det man ønsker at 

arbejde med i stiftsrådet. Biskoppen anførte, at vi ikke skal hoppe fra den ene tue til den anden tue, 

men derimod have en plan for hvor vi skal hen ad i fremtiden.  

 

Sognepræst Rune Leo Thomassen anførte, at man kunne overveje om stiftsrådet skulle beskæftige 

sig med, hvad man stiller op med de mange små sogne og dertilhørende kirker. Måske kunne man 

arbejde med ideer for hvordan man kan bruge kirkerne alligevel, også hvis der ikke er så meget liv i 

kirken. Måske kunne man give kirkerne og deres omgivelser et mere rekreativt præg, bruge dem i 

forbindelse med vandringer mv. Provst Mette Moesgaard Jørgensen anførte, at der pågår et arbejde 

med differentieret vedligehold af middelalderkirker, og orienterede om arbejdet i udvalget. Stiftsrådet 

havde en drøftelse af vigtigheden af at man i den forbindelse husker det arbejde der allerede er lavet, 

blandt andet med Kirken i Sommerlandet.  

 

Domprovsten anførte, at det kunne være relevant for stiftsrådet at arbejde med arbejdsmiljøet i folke-

kirken.  

 

 

Under dagsordenens punkt 9 redegjorde formanden for det udsendte udkast til program for visions-

dag med stiftsudvalgene.  

 

Efter endt drøftelse besluttede stiftsrådet at godkende programmet, som Stiftsadministrationen ud-

sender til udvalgene hurtigst muligt.  

 

 

Under dagsordenens punkt 10 gennemgik formanden de indkomne ansøgninger:  

 

Ansøgning nummer 1 – Finansiering af webinarer i forbindelse med sorggruppearbejdet i Aal-

borg Stift 

 

Sorggruppekonsulent Tabitta Flyger søger om finansiering af en række webinarer. Formålet med 

webinarerne er at formidle viden om sorgens landskab og give redskaber til præsternes sjælesørgeri-

ske arbejde – både med enkeltpersoner, i familier og i sorggrupper. Derudover er det tanken med 

webinarerne, at der kan ske en erfaringsudveksling mellem stiftets præster i forbindelse med webina-

rerne, og forhåbentlig kan der over tid etableres netværk på tværs af stiftet, som er forankret i den 

fælles interesse for sjælesorg. 

 

Der søges om kr. 24.000,00. 

 

Stiftsrådet besluttede, at ansøgningen imødekommes med kr. 24.000,00 da det er et vigtigt indsats-

område som skal prioriteres. 

 

- 

 

Ansøgning nummer 2 – Støtte til familienetværksarbejde i Abildgård Kirke 

 

Abildgård Kirke søger om støtte til arbejdet med familienetværk. Familienetværket er et diakonalt 

koncept, hvor kirken kan hjælpe og give håb og værdi til mennesker i nød. Desuden håber kirken at 

kunne være rollemodeller og inspirere andre kirker i stiftet i udvikling af det diakonale arbejde. Kir-

ken oplever allerede, at mange mennesker som kommer i familienetværket, aldrig før har oplevet et 

omsorgsfuldt fællesskab, hvor man bliver accepteret som man er, hvor man bliver set, og hvor man 



har værdi. Abildgård Kirke søger om midler til projektleder, frivilligudgifter, aktivitetsmidler samt 

forplejning ved samlinger. Der søges til to års videre opstart og konsolidering. 

 

Der søges om kr. 430.000,00. 

 

Stiftsrådet besluttede, at ansøgningen ikke imødekommes, idet der er tale om et lokalt projekt. 

 

- 

 

Ansøgning nummer 3 – Støtte til udbredelse af børnesalmesang 

 

Abildgård Kirke søger om støtte til den fortsatte udbredelse af Børnesalmesang, som allerede nu er 

ved at slå sig fast som folkekirkens online ”storebror” til babysalmesang. Projektet Børnesalmesang 

er kristendomsformidling i børnehøjde. Børnesalmesang giver salmeskatten friske toner og musikvi-

deoer, som henvender sig til børn fra 1-5 år. Midlerne til projektet har hidtil kunne findes internt i 

Abildgård Kirkes budget grundet coronaens aflysning af koncerter og projekter. Det er ikke længere 

tilfældet, hvorfor man nu søger efter midlerne til at fortsætte projektet. 

 

Der søges om kr. 60.000,00. 

 

Stiftsrådet besluttede, at ansøgningen imødekommes med kr. 60.000,00 da det er vigtigt at priori-

tere arbejdet med børn og unge, ligesom projektet rækker ud over det lokale niveau. 

 

- 

 

Ansøgning nummer 4 – Støtte til at etablere en andagtsplads ved Nols Sø i Saltum  

 

KFUM-spejderne i Saltum søger om støtte til at etablere en andagtsplads ved Nols Sø i Saltum. Der 

ønskes etableret et alter og indgangsportal samt siddepladser til ca. 80 personer. Man ønsker at udføre 

projektet i kampesten og dansk træ. 

 

Der søges om kr. 40.000,00 

 

Stiftsrådet besluttede, at ansøgningen ikke imødekommes, idet der er tale om et lokalt projekt, li-

gesom stiftsrådet finder, at ansøgningen falder udenfor stiftsrådets normale prioriteringsområder. 

 

Sognepræst Kristian Gram Schjoldager deltog ikke i behandlingen af denne ansøgning. 

 

- 

 

Ansøgning nummer 5 – Støtte til undervisningsprojekt om Jesu Liv 

 

Folkekirkens Skoletjeneste i Aalborg Kommune søger om økonomisk støtte til tryk af et billedtæppe 

samt udvikling af tilhørende undervisningsmateriale om Jesu Liv. Billedtæppets indhold bliver en 

gengivelse af Esben Hanefelt Kristensens 28 malerier, der tilsammen udgør værket ”Kristusalfabe-

tet”. Skoletjenesten skriver, at hvis deres kollegaer andre steder i Aalborg Stift får lyst til at søge 

Esben Hanefelt Kristensen om samme rettigheder til brug af billeder, vil skoletjenesten naturligvis 

stille deres undervisningsmaterialer og viden til rådighed. 

 

Der søges om kr. 50.000,00. 

 

Stiftsrådet besluttede efter en drøftelse, at ansøgningen imødekommes med kr. 50.000,00, idet der 

er tale om et godt projekt, men det er på vilkår af at materialet udbredes til alle stiftets skoletjene-

ster.  

 

- 

 



 

Ansøgning nummer 6 – Tilskud til udgivelse af ph.d.-afhandling om Kaj Munk som prædikant 

 

En sognepræst søger om tilskud til udgivelse af en ph.d.-afhandling om Kaj Munk som prædikant. 

Udgivelsen bygger på og supplerer tre bind med bearbejdede udgaver af Kaj Munks prædikener, som 

er udgivet/under udgivelse i samarbejde med professor Peter Øhrstrøm. 

 

Der søges om kr. 20.000,00. 

 

Stiftsrådet besluttede efter en drøftelse, at ansøgningen ikke imødekommes, idet stiftsrådet for nu-

værende har en praksis med ikke at yde støtte til bogudgivelser.  

 

 

Under dagsordenens punkt 11 orienterede formanden om følgende: 

a. Der er modtaget et anmeldelsesbrev fra Rigsrevisionen om at den afsluttende revision af stifts-

midlerne er påbegyndt. 

b. Der er modtaget en ansøgning om støtte til en kor rejse, som er behandlet af forretningsudval-

get. Forretningsudvalget besluttede at give afslag på ansøgningen.  

c. Der er kommet en tak fra Skalborg Kirke for støtte til projekt ’Kirke med de nye’, og der er 

ligeledes tilbud om at holde oplæg for stiftsrådet, hvilket formanden vil tage imod. 

d. Der er modtaget bilag og regnskab fra Tænketanken for Forfulgte Kristne. 

e. Der er modtaget invitation til åbent seminar på Aarhus Universitet om diakonale arbejdsplad-

ser i Folkekirken. 

f. Formanden har underskrevet regnskabet for Det bindende Stiftsbidrag.  

g. Til stiftsrådsmødet i september vil der blive taget billeder til hjemmesiden.  

h. Formanden er inden påske blevet interviewet af kirke.dk vedrørende den grønne omstilling. 

i. Forretningsudvalget vil arbejde med årshjulet frem mod næste stiftsrådsmøde. 

 

 

Under dagsordenens punkt 12 orienterede biskoppen om følgende: 

a. Der blev i weekenden afholdt stiftsmenighedsrådsmøde. Det var en spændende dag, med stor 

afveksling i programmet. Stiftsmenighedsrådsmødet skal normalt afholdes året efter der har 

været menighedsrådsvalg, men det blev skubbet et år grundet corona. Flere stiftsrådsmedlem-

mer gav udtryk for at spisepausen til aften var for lang. 

b. Der er en provsteansættelse i gang i Hjørring Søndre provsti, som næsten er afsluttet. Dernæst 

kommer der en provsteansættelse i Rebild provsti. Sidst i efteråret skal der ligeledes ansættes 

en ny provst i Frederikshavn provsti. Biskoppen anførte, at han ikke har forventninger om at 

ændre i de tre provstestillinger.  

c. Folkekirkens Familiestøtte har hidtil været finansieret af forskellige fonde, men disse ophører 

snart, hvorfor der var ønske om at søge omprioriteringspuljen om midler. Det ville kræve, at 

alle biskopper underskrev ansøgningen, men det var ikke alle biskopper der ønskede at gøre 

dette. Der skal derfor findes midler andre steder fra. Biskoppernes argument var, at projektet 

ikke er landsdækkende, og derfor fandt nogle biskopper det vanskeligt at skrive under. Det 

skyldes således ikke at biskopperne ikke synes at projektet er godt og vedkommende. 

d. Stillingen som religionspædagogisk konsulent er endnu ikke opslået, men der forventes en 

ansættelse til efteråret.  

e. Der er festgudstjeneste den 5. juni 2022 klokken 14.00 i Budolfi Kirke, hvor H.M. Dronningen 

deltager. Der er frist for tilmelding den 12. maj 2022.  

 

 

Under dagsordenens punkt 13 orienterede Jørgen Nielsen om status for Den fælles Kapitalforvalt-

ning. I anden udbudsrunde har der været 1 bud på rollen som administrator. Bestyrelsen har besluttet 

at ansætte det firma, som bød ind på opgaven. Jørgen Nielsen anførte, at der er negative kursregule-

ringer i øjeblikket. Når renten stiger, falder kursen på værdipapirerne. Der er desværre sket det, at de 

realiserede kurstab er blevet meget store. Det der kan udloddes, er desværre negativt i øjeblikket. 

Jørgen Nielsen anførte, at vi kan komme ind i en situation hvor der ikke kan udloddes renter til 



menighedsrådene i år, men dette vil vise sig nærmere når vi kommer på den anden side af sommer-

ferien. Stiftsrådet havde en drøftelse af den nuværende usikkerhed med rentestigninger mv.  

 

  

Under dagsordenens punkt 14 orienterede Ove Thingstrup Holler om, at der var møde den 15. marts 

2022 i budgetsamrådet. Alle bilag fra mødet forefindes i grupperummet på DAP. Ove Thingstrup 

Holler redegjorde for hvilke indtægter og udgifter fællesfonden har. På mødet i budgetsamrådet fik 

man endvidere præsenteret rammen for fællesfondens budget for 2023. Ove Thingstrup Holler tilfø-

jede, at budgetsamrådet ikke er en besluttende myndighed, men derimod kan komme med indstillin-

ger til kirkeministeren.  

 

 

Under dagsordenens punkt 15 orienterede Anne Steenberg om, at der er bestyrelsesmøde i Mellem-

kirkeligt Stiftsudvalg i morgen. Lennart Olsson orienterede om arbejdet i mellemøstligt udvalg, som 

er et underudvalg under Mellemkirkeligt Stiftsudvalg. Der arbejdes i øjeblikket med en studietur til 

Libanon. 

 

 

Under dagsordenens punkt 16 spurgte sognepræst Rune Leo Thomassen hvad man gør for at sikre 

den kirkelige betjening af grønlændere og færinger. Det virker som om at arbejdet lige nu meget er 

båret af ildsjæle. Biskoppen anførte, at han talte med biskoppen i Grønland om at de har brug for alle 

de præster de kan skaffe til at arbejde i Grønland, og har ikke mulighed for at sende en præst her til 

området. Man har ikke helt styr på hvordan man sikrer en god kirkelig betjening endnu, men der vil 

blive arbejdet med det i den kommende tid.   

 

 

Under dagsordenens punkt 17 blev det oplyst at de kommende møder afholdes på følgende datoer: 

6. september 2022 

9. november 2022 

 

 

Under dagsordenens punkt 18 omhandlende eventuelt spurgte Lennart Olsson, om man kunne lave 

noget i forbindelse med Tall Ship Race, som kommer til Aalborg? Kunne man gøre noget i stiftsrådet 

eller inddrage et stiftsudvalg? Stiftsrådet drøftede spørgsmålet, og flere anførte at det er en sympatisk 

tanke, men det bør være båret af lokale. Lennart Olsson spurgte, om man kunne forestille sig at man 

inddragede DSUK? Ja, svarede biskoppen, og så vil man kunne søge stiftsrådet om støtte. Men det 

kræver at det kommer nedefra. Domprovsten anførte, at der er arbejde i gang for børn og unge i Vor 

Frelsers sogn i Aalborg, så det kunne måske være en ide at kontakte sognepræst i Vor Frelsers Kirke, 

Jesper Fodgaard. 

 

 

Mødet sluttede kl. 17.50.  

 


