
AALBORG STIFT 
Stiftsrådet 

Sag nr. 2022 - 3705 / Akt. nr. 1776354 

 

 
Thulebakken 1     .     9000 Aalborg   -   Tlf.: 98 18 80 88     .     Fax: 98 18 80 68 

 

www.aalborg.stift.dk – E-post: kmaal@km.dk 

PEBN 

Dato: 15. februar 2022 

 

Referat af Stiftsrådets 48. møde  

den 15. februar 2022 i Aalborg Bispegård 
 

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), Grethe Bork Kristoffersen (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 Thomassen, sognepræst Christian Roar Pedersen, sognepræst Kristian Gram Schjoldager, 

provst Mette Moesgaard Jørgensen, domprovst Jacob Køhn Andersen, biskop Thomas Reinholdt Ras-

mussen, stiftskontorchef Helle Hindsholm, økonomimedarbejder Jeanette Højrup Søgaard og speci-

alkonsulent Pernille Bunk Stølefjell (referent).  

 

Afbud: 

Arne Ehrenreich (Frederikshavn provsti) og Pernille Drøscher (Hadsund provsti). 

_____________________________ 

 

Formand Karsten Konradsen bød velkommen til mødet, og vi sang nr. 262 i Højskolesangbogen. 

 

Der var opstillet følgende dagsorden til mødet: 

 

Beslutningspunkter: 

1. Godkendelse af dagsorden 

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

3. Status for Det bindende Stiftsbidrag 

4. Forslag til nye tiltag for Det bindende Stiftsbidrag år 2023 

5. Fastlæggelse af rammen for Det bindende Stiftsbidrag år 2023 

6. Fastlæggelse af endelig ind- og udlånsrente til budget 2023 

7. Bemyndigelse til formanden til at underskrive årsregnskabet for 2021 

8. Regnskab for Det bindende Stiftsbidrag 

9. Ansøgninger til Det bindende Stiftsbidrag 

10. Stillingen som religionspædagogisk konsulent 

11. Stiftsbibliotikar  

 

Orienteringspunkter: 

12. Formandens orientering  

13. Biskoppens orientering 

14. Den fælles Kapitalforvaltning v/ Jørgen Nielsen 

15. Orientering fra Stiftsrådets repræsentanter i diverse udvalg og bestyrelser 

16. Spørgsmål fra Stiftsrådets medlemmer 

17. Næste ordinære møde i Stiftsrådet er den 10. maj 2022.  

18. Eventuelt 

 

 

 



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

Formanden anførte, at der er punkter fra det konstituerende møde, som først medtages til næste møde 

i maj måned. 

 

 

Under dagsordenens punkt 2 var der ingen bemærkninger til referatet fra det konstituerende møde i 

Stiftsrådet.  

 

 

Under dagsordenens punkt 3 gennemgik formanden og økonomimedarbejder Jeanette Højrup Sø-

gaard budgetopfølgning ultimo december 2021, og anførte at der ved årets udgang var et betragteligt 

driftsoverskud grundet situationen med corona-virus, på i alt 1.200.358 kroner, som overføres til 

2022. Stiftsrådet godkendte efter gennemgangen budgetopfølgning ultimo december 2021. Forman-

den anførte, at der ikke er udsendt en status for 2022 til dette møde, da der er meget få poster som er 

bogført den første måned af indeværende år. 

 

 

Under dagsordenens punkt 4 anførte formanden, at den 9. juni 2022, klokken 16.00, inviteres alle 

stiftsudvalg og stiftsrådsmedlemmer til en visionsdag i Folkekirkens Hus. Her skal det drøftes om der 

er nye tiltag som udvalgene ønsker at tage op. Formanden anførte videre, at der er udsendt et budget-

oplæg med mange tomme poster, hvor der er mulighed for at alle medlemmer selv kan gå ind og sætte 

forskellige ting på budgettet. Det endelige budget skal fastlægges til stiftsrådets møde i september. 

 

Der var ingen medlemmer, som på nuværende tidspunkt havde forslag til nye tiltag for Det bindende 

Stiftsbidrag 2023.  

 

 

Under dagsordenens punkt 5 redegjorde formanden for, at Forretningsudvalget har stillet forslag 

om at fastholde rammen på 0,60 % af den kirkelige ligning. Dette giver et bindende stiftsbidrag på 

4.193.423,00 kroner. Stiftsrådet havde en drøftelse af udskrivningsprocenten, og niveauet sammen-

lignet med de andre stifter. Næstformanden anførte, om man kunne overveje til næste år, at føre Presse 

og Kommunikation helt ind under stiftsrådet, som det gøres i mange andre stifter? Pengemæssigt vil 

det ikke ændre så meget, men strukturmæssigt vil det betyde en del ændringer. Formanden anførte, 

at dette tages med videre. 

 

Stiftsrådet besluttede at fastholde bidraget på 0,60 % af den kirkelige ligning for 2023.  

 

 

Under dagsordenens punkt 6 redegjorde formanden for bilag 4, herunder også de opstillede modeller 

og særligt for Forretningsudvalgets indstilling af alternativ 3, med en indlånsrente på 0,50 % og en 

udlånsrente på 1,00 %. Formanden anførte, at målet er at sikre, at vi har en vis egenkapital. Den er 

meget afhængig af hvordan udviklingen er på rentemarkedet. Forretningsudvalget har derfor gået 

efter at lande omkring 30 millioner kroner i egenkapital.  

 

Jørgen Nielsen anførte, at så stor en buffer som muligt vil være tilrådeligt, grundet situationen med 

rentestigninger, og henviste til bemærkningen fra GiasCentret i bilag 4. Jørgen Nielsen anførte videre, 

at man bør undersøge nøje hvad der sker, hvis vi får en negativ egenkapital. Der blev foreslået et 

alternativ 4 med en indlånsrente på 0,25 % og en udlånsrente på 1,25 %.  

 

Stiftsrådet besluttede efter en drøftelse at fastsætte indlånsrenten til 0,25 % og udlånsrenten på 1,25 

% for 2023.  

 

 

Under dagsordenens punkt 7 besluttede Stiftsrådet at give formanden bemyndigelse til at under-

skrive årsregnskabet for Aalborg Stifts stiftsmidler.  

 

 



Under dagsordenens punkt 8 gennemgik formanden regnskabet for Det bindende Stiftsbidrag 2021. 

Tallene går igen fra budgetopfølgningen for ultimo december 2021, og det er bekræftet at overskuddet 

er 1.200.358 kroner. Regnskabet offentliggøres på stiftets hjemmeside og vil også være tilgængeligt 

på videndelingssiden på Den Digitale Arbejdsplads. Stiftsrådet godkendte herefter regnskabet for Det 

bindende Stiftsbidrag 2021. 

 

 

Under dagsordens punkt 9 gennemgik formanden de indkomne ansøgninger:  

 

Ansøgning nummer 1 – Opkvalificering af medarbejdere og frivillige til diakonalt arbejde i 

Folkekirkens Familiestøtte 

 

Folkekirkens Familiestøtte søger stiftsrådet om midler til kompetenceudvikling og opkvalificering af 

medarbejdere og frivillige, så de i endnu højere grad kan yde den bedste støtte til familier og varetage 

nyopståede og forstærkede problematikker som følge af corona. Det er vigtigt for Folkekirkens Fa-

miliestøtte, at de frivillige er klædt bedst muligt på til at kunne vejlede og støtte forældrene i øjenhøjde 

og ud fra de problematikker, som forældrene påpeger. Derfor er det nødvendigt, at både medarbejdere 

og frivillige tilegner sig forståelse for forskellige problematikker, redskaber, som kan bruges til at 

løse problematikkerne og evnen til at møde den enkelte familie ud fra deres værdier og støtte dem i 

at skabe en hverdag, som er ideel for dem. 

 

Der søges om kr. 50.000,00. 

 

Stiftsrådet besluttede, efter en drøftelse, at imødekomme ansøgningen med kr. 50.000,00 da beho-

vet for det arbejde som Folkekirkens Familiestøtte laver ikke er blevet mindre, og stiftsrådet mener 

det er vigtigt, at vi opkvalificerer de frivillige. 

 

Flere stiftsrådsmedlemmer tilkendegav, at de ønsker et oplæg på et af de kommende møder fra Fol-

kekirkens Familiestøtte, enten fra den daglige leder eller bestyrelsesformanden, for at høre nærmere 

om projektets udvikling.  

 

- 

 

Ansøgning nummer 2 – Støtte til forskningsophold i Cambridge 

 

En sognepræst søger som støtte til at gennemføre et 6 uger langt forskningsophold i Cambridge. Sog-

nepræsten prøver at undersøge hvilken status kirkeligt værdibaserede organisationer har i velfærds-

samfundet, og i hvilken grad borgeren kobler det kirkelige værdigrundlag sammen med vores velfærd 

i al almindelighed. Forskningsopholdet har to formål; et praktisk teologisk formål og et akademisk 

arkivstudie. Sognepræsten skriver, at hendes forskning handler om de historiske forudsætninger for 

sammenhængskraften, som man taler meget om i disse år. Sognepræsten forventer at publicere en 

artikel/kronik i efteråret 2022, som relaterer sig til opholdet.  

 

Der søges om kr. 20.000,00. 

 

Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen med kr. 20.000,00, da stiftsrådet finder, at 

forskningen vil være med til at sætte Aalborg Stift på landkortet, ligesom stiftsrådet finder, at forsk-

ningen vil kunne udbredes til resten af stiftet gennem den artikel/kronik som sognepræsten for-

venter at publicere. 

 

- 

 

Ansøgning nummer 3 – Ansøgning om støtte til dækning af udgifter i forbindelse med indkvar-

tering af afløserpræster på Læsø 

 

Læsø Menighedsråd søger om støtte til dækning af udgifter i forbindelse med indkvartering af aflø-

serpræster på Læsø. Kirkeligt betjenes Læsø af én fastboende sognepræst. I sognepræstens ferieuger, 



friweekends mv. kommer der afløserpræster til øen, som indkvarteres en uge eller weekend ad gangen 

og varetager alt kirkeligt arbejde i den pågældende periode. Præsterne kommer primært fra Aalborg 

Stift men sommetider også fra andre dele af landet. Afløserordningen på Læsø er etableret for at sikre 

ensartethed i den kirkelige betjening i hele stiftet. På Læsø er der, i lighed med alle andre sogne, altid 

en præst ”på vagt”. Det kræver blot flere ressourcer for Læsøs vedkommende at opretholde samme 

kirkelige betjening som andre pastorater. 

 

Der søges om kr. 100.000,00 årligt. 

 

Stiftsrådet besluttede, efter en drøftelse, at imødekomme ansøgningen med kr. 100.000,00 årligt i 

2022, 2023, 2024 og 2025, da der er tale om en velfungerende ordning, som gør det attraktivt at 

afløse på Læsø. 

 

- 

 

Ansøgning nummer 4 – Ansøgning om sponsorering af fire præsters deltagelse i Inspirations-

Dage 

 

Arbejdsgruppen søger om sponsorering af fire præsters deltagelse i årets InspirationsDage for præster 

og ledere fra migrantmenigheder og danske menigheder, som afholdes i Middelfart den 11.-13. august 

2022. Konferencen har været afholdt siden 2009, hvor 50-70 migrantpræster og ledere fra migrant-

menigheder hvert år har deltaget i et netværkssamarbejde mellem folkekirken, kirkelige organisatio-

ner og Tværkulturelt Center. 

 

Der søges om kr. 11.200,00 

 

Stiftsrådet besluttede at ansøgningen sendes til Stiftsudvalget for Migrantsamarbejde i Aalborg 

Stift.  

 

- 

 

Ansøgning nummer 5 – Ansøgning om forhøjelse af honorar for arbejde som supervisor 

 

Hanne Pahuus søger om forhøjelse af det beløb på kr. 15.000,00 som hun hidtil har fået, for at arbejdet 

som supervisor for præster i Aalborg Stift. Hanne Pahuus forventer at bruge ca. 54 timer i 2022 på 

supervision i grupper, ligesom hun forventer en del individuelle supervisioner, mindst 40 timer i 2022. 

Hanne Pahuus søger om, at det beløb hun hidtil har fået fordobles. 

 

Der søges om en forhøjelse på kr. 15.000,00, så der i alt gives kr. 30.000,00. 

 

Stiftsrådet besluttede at tildele Hanne Pahuus et årligt honorar på kr. 30.000,00, da supervisions-

arbejdet er vigtigt. 

 

- 

 

Ansøgning nummer 6 – Ansøgning om støtte til gennemførsel af kirketællinger 

 

Der søges om midler til fortsat at kunne gennemføre kirketællinger i Aalborg Stift, og genoplive det 

arbejde der tidligere har været lavet hermed. Christen Staghøj Sinding er villig til at fortsætte arbejdet 

med kirketællinger mod honorar, og derudover anmodes der om et engangsbeløb for at rydde op i 

indberetningerne for 2021. 

 

Der søges om kr. 60.000,00 årligt samt om et engangsbeløb i 2022 på kr. 15.000,00 

 

Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen med kr. 60.000,00 årligt i 2022 og 2023 samt 

at der bevilges et engangsbeløb i 2022 på kr. 15.000,00 til oprydning i indberetningerne for 2021. 



Stiftsrådet finder, at arbejdet med kirketællinger er vigtigt og medfører objektivitet i arbejdet med 

strukturændringer i stiftet.  

 

- 

 

Ansøgning nummer 7 – Ansøgning om støtte til interkulturelt projekt i Aalborg Stift 

 

Stiftsudvalget for folkekirkens migrantsamarbejde i Aalborg Stift og Ansgars kirke søger om flere 

timer til udvikling af interkulturelle projekter i Aalborg Stift. Siden 2017 har Hanna Pedersen været 

ansat 7,5 timer ugentligt som koordinator for stiftsudvalget for folkekirkens migrantsamarbejde. Det 

arbejde ønskes nu udvidet og udviklet, så endnu flere indvandrere kommer til at høre til i folkekirken 

og hos Gud. I ansøgningen foreslås der tre forskellige pakker, som der kan ydes støtte til.  

 

Der søges om op til kr. 400.000,00 årligt. 

 

Stiftsrådet besluttede efter en drøftelse ikke at imødekomme ansøgningen på nuværende tidspunkt, 

da stiftsrådet ønsker at få klarlagt, om der er et behov for arbejdet ude i sognene. Viser det sig at 

der er et behov ude i sognene, vil stiftsrådet gerne tage stilling til en fornyet ansøgning.  

 

 

Under dagsordenens punkt 10 orienterede biskoppen om sine ønsker vedrørende stillingen som re-

ligionspædagogisk konsulent. Den religionspædagogiske konsulent udfører et væsentligt arbejde, 

men stillingen har været vakant siden 1. maj 2021. Meget af det religionspædagogiske arbejde vare-

tages nu af uddannelseskonsulenten. Stillingen som arbejdsvejleder for præster på 50 % er også blevet 

vakant. Biskoppen ønsker, at arbejdsvejleder-stillingen sammenlægges med den religionspædagogi-

ske stilling. Det vil blive en fuldtidsstilling, som består af 50 % som religionspædagogisk konsulent, 

og 50 % som arbejdsvejleder for præster. Biskoppen spurgte, om stiftsrådet vil være med til at have 

en stilling som 50 % religionspædagogisk konsulent, og 50 % som arbejdsvejleder for præster? Stifts-

rådet havde en drøftelse heraf, blandt andet om vigtigheden af arbejdet med arbejdsvejledning til 

præster.   

 

Efter en drøftelse besluttede stiftsrådet at følge biskoppens indstilling, sådan at den nuværende stilling 

som religionspædagogisk konsulent fremover består af 50 % som arbejdsvejleder for stiftets præster 

og 50 % som religionspædagogisk konsulent. Stillingen vil snarest muligt blive opslået. Biskoppen 

anførte, at der vil deltage repræsentanter fra religionspædagogisk udvalg i ansættelsesudvalget, og 

spurgte om stiftsrådet vil have en repræsentant med? Kristian Gram Schjoldager anførte, at han gerne 

vil deltage i ansættelsesudvalget. 

 

 

Under dagsordenens punkt 11 orienterede biskoppen om status for stiftsbiblioteket, herunder at der 

i længere tid ikke har været nogen stiftsbibliotekar. Biskoppen anførte, at der kommer mange bøger 

og tidsskrifter, og det hober sig op. Det er vigtigt at biblioteket vedligeholdes. Der er brug for en der 

tager ansvar for stiftets litteratur. Biskoppen ønsker, at der afsættes kr. 25.000 årligt til at honorere en 

studentermedhjælp for at varetage arbejdet. Stiftsrådet godkendte, at der afsættes kr. 25.000 årligt til 

dette arbejde.  

 

 

Under dagsordenens punkt 12 orienterede formanden om følgende: 

a. Der er modtaget en invitation til Fælles Stiftsrådsmøde i Odense den 5. marts 2022 i Odense. 

Man kan tilmelde sig via linket i invitationen i bilag 8. Formanden opfordrede til, at så mange 

som muligt deltager. Mette Moesgaard Jørgensen anførte, at det er vigtigt at man deltager i de 

fælles stiftsrådsmøder, da man påvirker hinanden og lærer af hinanden, og ikke mindst ud-

veksler erfaringer. Mette Moesgaard Jørgensen anførte, at hun gerne vil deltage den 5. marts 

2022. Det blev aftalt, at man sender besked til Pernille Bunk Stølefjell, som kan orientere de 

tilmeldte. 

 



b. Der er kommet tak for støtten til den fælles julekalender i 2021, Glæden findes mange steder, 

som stiftsrådet ydede støtte til.  

 

 

c. Der vil til et af de kommende møder blive taget billeder af stiftsrådsmedlemmerne, men der 

vil blive givet besked på forhånd. 

 

d. Der vil blive set nærmere på årshjulet til de kommende møder, da årshjulet trænger til en 

opdatering. 

 

e. Der var møde for stiftsrådsformænd, hvor næstformanden deltog. Næstformanden orienterede 

om, at man på mødet blandt andet drøftede udskrivningsbidraget, men også hvilke tiltag de 

forskellige råd vil arbejde med. Man drøftede også, at nogle af de ansøgninger som stiftsrådet 

modtager, mangler oplysninger om hvorvidt man har søgt andre stiftsråd om støtte. Dette 

kunne fx gøres ved at der udarbejdes et skema, som skal anvendes. I den forbindelse drøftede 

man også, om der skal opstilles deadlines for hvornår der skal sendes ansøgninger frem, fx tre 

uger før et stiftsrådsmøde. Formanden anførte, at det er hans holdning at man ikke skal have 

ansøgninger dagen før forretningsudvalgsmødet eller stiftsrådsmødet, da der skal være or-

dentlig tid til forberedelse.  

 

 

Under dagsordenens punkt 13 orienterede biskoppen om følgende:  

a. Der vil blive afholdt festgudstjeneste den 5. juni 2022, klokken 14.00 i Budolfi Kirke. Dron-

ningen kommer, og kirkeministeren kommer. Stiftsrådet bliver inviteret.  

 

b. Der afholdes stiftsmenighedsmøde den 7. maj 2022 i Aalborg Kongres og Kultur Center. Pro-

grammet er næsten på plads, og forventes at blive udsendt i løbet af de næste 2-3 uger. Der 

vil være gudstjeneste i fire forskellige kirker klokken 10.30, og så slutter dagen klokken 21.00. 

 

c. Aalborg Stift skal frem til 1. maj 2022 aflevere 1,35 præstestillinger. Denne udfordring er nu 

løst. Der er kommet en ny præstefordelingsrapport, som kan ses på Kirkeministeriets hjem-

meside. Aalborg Stift skal som følge af rapporten skæres med 2 præstestillinger frem til 2027.  

 

d. Biskoppen er blevet formand for styregruppen for Folkekirkens Nye Intranet. Vi ved, at vores 

nuværende DAP udløber med udgangen af november 2023. Opgaven er at få lavet en ny di-

gital platform, og meget af det der skal være på intranettet, skal være offentligt. Man forventer, 

at ¾ af indholdet på det nye intranet bliver offentligt. Man forventer at det nye intranet går i 

luften i første kvartal 2023. Der er ansat en projektleder fra 1. april 2022, som bliver forankret 

i Aalborg Stift. 

 

 

Under dagsordenens punkt 14 orienterede Jørgen Nielsen om status for Den Fælles Kapitalforvalt-

ning. Jørgen Nielsen orienterede om ekstraordinært bilag 1, som vedrører afslutning af KAS-GIAS 

udbuddet. Jørgen Nielsen anførte, at det er lykkedes at gennemføre udbuddet indenfor den økonomi-

ske ramme. Jørgen Nielsen orienterede om udviklingen i kapitalerne. De styres af to kapitalforvaltere 

– Sydbank og SEB. Der laves et nyt udbud om rollen som administrator. Jørgen Nielsen anførte, at 

renterne forventeligt blot stiger, hvilket vil medføre kurstab. 

 

 

Under dagsordenens punkt 15 orienterede Lennart Olsson om, at der har været afholdt møde i Mel-

lemkirkeligt Stiftsudvalg. Lennart Olsson blev på mødet valgt som Aalborg Stifts repræsentant til 

Folkekirkens Nødhjælps Råd. Der er årsmøde den 29.-30. april 2022 i Folkekirkens Nødhjælps Råd. 

 

 

Under dagsordenens punkt 16 var der ingen spørgsmål fra Stiftsrådets medlemmer.  

 

 



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

10. maj 2022 

6. september 2022 

9. november 2022 

 

Formanden anførte, at der er forretningsudvalgsmøde den 25. april 2022, og har man forslag eller 

punkter kan de fremsendes inden da.  

 

 

Under dagsordenens punkt 18 omhandlende eventuelt spurgte næstformanden, om man på et tids-

punkt kan få en nærmere orientering om hvad folkekirkens konsulenter kan og gør, hvad deres be-

myndigelser er mv. Biskoppen svarede, at dette sagtens kan lade sig gøre, og det tager vi med videre. 

 

 

Mødet sluttede ca. klokken 17.45.  


