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Referat af konstituerende møde i Stiftsrådet den 12. januar 2022 

i Folkekirkens Hus 
 

Til stede:  

Peter Stilling (Aalborg Budolfi provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Lennart Olsson 

(Aalborg Vestre provsti), Anne Steenberg (Aalborg Østre provsti), Jørgen Nielsen (Brønderslev prov-

sti), Arne Ehrenreich (Frederikshavn provsti), Pernille Drøscher (Hadsund provsti), Grethe Bork Kri-

stoffersen (Hjørring Nordre provsti), Erik Kristensen (Hjørring Søndre provsti), Knud Borregaard 

(Jammerbugt provsti), Anders Langdahl (Rebild provsti), Margit Nørgaard (Sydthy provsti), Ove 

Thingstrup Holler (Thisted provsti), Karsten Konradsen (Morsø provsti), sognepræst Rune Leo Tho-

massen, sognepræst Christian Roar Pedersen, sognepræst Kristian Gram Schjoldager, provst Mette 

Moesgaard Jørgensen, domprovst Jacob Køhn Andersen, biskop Thomas Reinholdt Rasmussen, 

stiftskontorchef Helle Hindsholm, økonomimedarbejder Jeanette Højrup Søgaard og specialkonsu-

lent Pernille Bunk Stølefjell (referent).  

 

_____________________________ 

 

 

Biskoppen bød velkommen til det nye stiftsråd.  

 

Der var opstillet følgende dagsorden til mødet: 

1. Godkendelse af dagsordenen 

2. Præsentation af medlemmerne 

3. Orientering om stiftsrådets arbejde 

4. Valg af formand – skriftligt såfremt det ønskes. Valget er gældende for ét år. 

5. Valg af næstformand – skriftligt, såfremt det ønskes. Valget er gældende for ét år. 

6. Valg af en repræsentant til at deltage i budgetsamråd, som indkaldes af budgetfølgegruppen. 

Valget er gældende for ét år.   

7. Valg af repræsentant og suppleant til Den fælles Kapitalforvaltning. Valgene er gældende 

for 4 år.   

8. Valg af repræsentant til bestyrelsen for Folkekirkens Hus. Valget er gældende for 4 år. 

9. Valg af to repræsentanter til Mellemkirkeligt Stiftsudvalg. Valgene er gældende for 4 år. 

10. Godkendelse af forretningsorden (se bilag 1) 

11. Afgivelse af erklæring efter menighedsrådslovens § 7, hvis dette ikke er gjort tidligere 

12. Underskrift af bemyndigelseserklæringer (se bilag 2) 

13. Fastsættelse af kommende møder 

14. Ansøgning om støtte til udvikling af ”Hvad er meningen?” (se bilag 3) 

15. Orientering ved biskoppen 

16. Orientering om status for Det bindende Stiftsbidrag medio december 2021 (se bilag 4) 

17. Eventuelt 

 

Under dagsordenens punkt 1 blev dagsordenens punkt 10 flyttet op som nyt punkt 3a. Herefter blev 

dagsordenen godkendt. 



 

 

Under dagsordenens punkt 2 fremkom hvert enkelt medlem af Stiftsrådet med en kort præsentation 

af sig selv.  

 

 

Under dagsordenens punkt 3 gav biskoppen en generel orientering om Stiftsrådets arbejde. Biskop-

pen anførte, at stiftsrådet har hovedområder inden for det bindende stiftsbidrag, stiftsudvalg, besty-

relse af kapitaler samt øvrige opgaver. Biskoppen oplyste, at der for nuværende er to ansatte af stifts-

rådet i form af en religionspædagogisk konsulent, en stilling der for nuværende er vakant, samt en 

stiftskonsulent i hymnologi og liturgi. Biskoppen anførte, at det er stiftsrådet, der fastlægger det bin-

dende stiftsbidrag, som for nuværende er 0,60 %. Derudover er det også stiftsrådet der fastsætter ind- 

og udlånsrenten for lån i stiftsmidlerne.  

 

 

Under dagsordenens punkt 3a fremlagde biskoppen det udsendte udkast til forretningsorden for 

Stiftsrådet. Stiftsrådet havde en drøftelse af behovet for at have det ekstraordinære økonomimøde i 

januar måned. Stiftsrådet var enige om at bevare den nuværende formulering i forretningsordenens § 

8, stk. 1, som giver mulighed for at afholde økonomimødet.  

 

Margit Nørgaard stillede forslag om, at stiftsrådets referater udsendes til menighedsrådenes post-

kasse. Stiftskontorchefen foreslog, at man tager det med som et forslag til forretningsudvalget, som 

kan komme med et oplæg til næste møde. Flere stillede forslag om som minimum at udsende referatet 

til provstierne. Biskoppen anførte, at han gerne ser at referatet kommer så bredt ud som muligt. Chri-

stian Roar Pedersen anførte, at det er stiftsrådet som kan nedsætte stiftsudvalg, men at det også er 

vigtigt at man har ”hånd i hanke” med udvalgene. Ole Dørum Jensen anførte, at stiftsrådet tilbage i 

2018 besluttede, at der skulle udpeges en kontaktperson fra stiftsrådet til hvert stiftsudvalg. Stiftskon-

torchefen anførte, at det er planlagt at udpegning af kontaktpersoner til stiftsudvalgene kommer på 

dagsordenen til førstkommende ordinære møde. 

 

Stiftsrådet besluttede efter en drøftelse at godkende udkastet til forretningsordenen. 

 

 

Under dagsordenens punkt 4 blev formanden for Stiftsrådet i Aalborg Stift valgt på følgende måde: 

 

Det var et ønske fra stiftsrådet, at forslag til formandsposten afgives skriftligt.  

 

• Forslået til formand blev: Karsten Konradsen og Grethe Bork Kristoffersen. 

 

Ved skriftlig afstemning blev Karsten Konradsen valgt til formand.  

 

 

Under dagsordenens punkt 5 blev næstformanden for Stiftsrådet i Aalborg Stift valgt på følgende 

måde:  

 

Det var et ønske fra stiftsrådet, at forslag til næstformandsposten afgives skriftligt.  

 

• Forslået til næstformand blev: Peter Stilling og Grethe Bork Kristoffersen.  

 

Ved skriftlig afstemning blev Peter Stilling valgt til næstformand. 

 

 

Under dagsordenens punkt 6 blev repræsentanten til budgetsamrådet for Stiftsrådet i Aalborg Stift 

valgt på følgende måde:  

 

• Forslået til repræsentant til budgetsamråd blev: Ove Thingstrup Holler. 



 

Ove Thingstrup Holler blev valgt som repræsentant til budgetsamrådet. 

 

 

Under dagsordenens punkt 7 blev repræsentanten og suppleanten til Den fælles Kapitalforvaltning 

for Stiftsrådet i Aalborg Stift valgt på følgende måde: 

 

• Forslået til repræsentant til bestyrelsen for Den fælles Kapitalforvaltning blev: Jørgen Nielsen. 

 

Jørgen Nielsen er valgt som repræsentant til Den fælles Kapitalforvaltning. 

 

• Forslået til suppleant til repræsentant for den fælles kapitalforvaltning blev: Arne Ehrenreich. 

 

Arne Ehrenreich blev valgt som suppleant til Den fælles Kapitalforvaltning. 

 

 

Under dagsordenens punkt 8 blev repræsentanten til bestyrelsen for Folkekirkens Hus for Stiftsrådet 

i Aalborg Stift valgt på følgende måde.   

 

• Forslået til repræsentant til bestyrelsen for Folkekirkens Hus blev: Anne Steenberg. 

 

Anne Steenberg blev valgt som repræsentant til bestyrelsen for Folkekirkens Hus. 

 

 

Under dagsordenens punkt 9 blev to repræsentanter til Mellemkirkeligt Stiftsudvalg i Aalborg Stift 

valgt på følgende måde.   

 

• Forslået til repræsentanter til Mellemkirkeligt Stiftsudvalg blev: Anne Steenberg og Lennart 

Olsson. 

 

Anne Steenberg og Lennart Olsson blev valgt som repræsentanter til Mellemkirkeligt Stifts-

udvalg. 

 

 

Under dagsordenens punkt 10 var der ingen af Stiftsrådet medlemmer, som skulle udfylde en er-

klæring efter menighedsrådslovens § 7.  

 

 

Under dagsordenens punkt 11 underskrev alle medlemmerne af Stiftsrådet de tre bemyndigelseser-

klæringer.  

 

 

Under dagsordenens punkt 12 blev kommende møder besluttet som følger: 

Tirsdag den 15. februar 2022 kl. 15.30. 

Tirsdag den 10. maj 2022 kl. 15.30. 

Tirsdag den 6. september 2022 kl. 15.30. 

Onsdag den 9. november 2022 kl. 15.30. 

 

 

Under dagsordenens punkt 13 behandlede stiftsrådet den indkomne ansøgning om støtte til udvik-

ling af ”Hvad er meningen?”.  

 

Stiftsrådet besluttede efter en drøftelse at imødekomme ansøgningen med kr. 60.000,00 da det er et 

vigtigt projekt, og stiftsrådet ønsker at støtte op om videreudviklingen af projektet. 

 

 



Under dagsordenens punkt 14 orienterede biskoppen om: 

a. Stillingen som religionspædagogisk konsulent, der har været vakant siden 1. maj 2021. Stil-

lingen skal slås op, og det er en stilling der er brug for. Biskoppen anførte, at han har fået den 

opgave at afgive et antal præstestillinger, og biskoppen har overvejet hvorledes dette kan 

gøres. Det er biskoppens klare intention at de aktive præstestillinger skal prioriteres. Biskop-

pen står derfor i en overvejelse lige nu, da der er en ledig stilling i Hjørring Søndre provsti, 

hvor stillingen har en 50 % forpligtelse til at være arbejdsvejleder i stiftet. Arbejdsvejleder-

delen finansieres af præstebevillingen. Biskoppen overvejer derfor at flytte arbejdsvejleder-

delen over i den religionspædagogiske konsulents stilling, da der er flere overlap. Derved har 

biskoppen ”sparet” 0,5 præstestilling. Det er biskoppens plan i øjeblikket, at der opslås en 

stilling som 50 % religionspædagogisk konsulent og 50 % arbejdsvejleder. Rune Leo Tho-

massen anførte, at der er meget supervision i arbejdet, og det er vigtigt at den der besidder 

stillingen, også har noget præsteerfaring. Biskoppen tilføjede, at dette er en foreløbig plan, 

og der er ikke taget en endelig beslutning på nuværende tidspunkt. Der var en kort drøftelse 

af prioriteringen af supervision til præsterne. Punktet kommer på dagsordenen til beslutning 

på stiftsrådets møde i februar. Biskoppen orienterede herefter om at der frem mod 2027 skal 

afgives yderligere 2 præstestillinger i Aalborg Stift, og henviste i den forbindelse til det skriv 

som Kirkeministeriet offentliggjorde kort før jul i 2021. Skrivelsen kan findes her. 

b. Der er en ledig provstestilling i Hjørring Søndre provsti. Biskoppen anførte, at han ikke har 

planer om at flytte stillingen fra Sankt Catharinæ pastorat. Biskoppen forventer opslag med 

besættelse omkring 1. juni 2022.  

c. Biskoppen orienterede om at der afholdes stiftspræstemøde den 14.-15. juni 2022 i Frede-

rikshavn. Biskoppen vil præsentere programmet nærmere på næste stiftsrådsmøde. 

d. Biskoppen anførte, at der afholdes stiftsmenighedsrådsmøde den 7. maj 2022. Det er fortsat 

i planlægningsfasen, men vi forventer snart at kunne præsentere programmet. Stiftsmenig-

hedsrådsmødet skulle oprindeligt have været afviklet sidste år, men er blevet udsat til 2022 

grundet corona. 

e. Stiftsrådet har tidligere givet en bevilling til undersøgelse af hvordan storpastorater påvirker 

det kirkelige liv, og bevillingen er blevet forlænget med 1 år, da arbejdet er blevet forsinket 

grundet corona. 

 

 

Under dagsordenens punkt 15 orienterede økonomimedarbejderen om status for Det bindende 

Stiftsbidrag ultimo oktober 2021, og forklarede hvordan regnskabet er sat op med formål. Stiftsrådet 

havde en drøftelse af, at der er akkumuleret midler grundet corona. Efter endt drøftelse tog Stiftsrådet 

orienteringen til efterretning.  

 

 

Under dagsordenens punkt 16 omhandlende eventuelt takkede biskoppen for deltagelse i bispeviel-

sen og de mange hilsner i den forbindelse. Biskoppen oplyste, at der afholdes festgudstjeneste i 

Budolfi Kirke den 5. juni 2022, klokken 14.00. 

 

 

Biskoppen takkede for et godt møde, som sluttede klokken 17.30. Efter mødet var der en gennemgang 

af stiftets hjemmeside samt stiftsrådets videndelingsside på DAP ved specialkonsulent Pernille Bunk 

Stølefjell. 

 

 

https://www.km.dk/fileadmin/share/dokumenter/Praestefordelingsmodel_2022-2027-WEB.pdf

