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Referat af Stiftsrådets 38. ordinære møde 

den 21. maj 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 (Brøn-

derslev provsti), Villy Steen Møller (Frederikshavn provsti), Lissy Ninna Mortensen (Hadsund prov-

sti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring Nordre provsti), Mogens Sørensen (Hjørring Søndre 

provsti), Jytte Abildgaard (Rebild provsti), Ella Sørensen (Sydthy provsti), Ove Thingstrup Holler 

(Thisted provsti), Karsten Konradsen (Morsø provsti), sognepræst Peter Albek Noer, sognepræst Jens 

Christian Meldgaard, provst Line Skovgaard Pedersen, biskop Henning Toft Bro, chefkonsulent Helle 

Hindsholm, økonomimedarbejder Jeanette Højrup Søgaard og stiftsfuldmægtig Pernille Bunk Støle-

fjell (referent).  

 

Afbud: 

Kay Jacobsen (Jammerbugt provsti), sognepræst Caris Elkjær Trads Johansen. 

______________________________ 

 

 

Formand Ejnar Haugaard Thomsen bød velkommen til mødet og vi sang nummer 314 ”Danmark nu 

blunder den lyse nat” i Højskolesangbogen.  

 

Der var opstillet følgende dagsorden til mødet: 

 

Beslutningspunkter: 

 

1. Kirkemusikkens vilkår i stiftet – hvordan får vi flere organister? 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Eventuelle bemærkninger til referat fra 37. møde i Stiftsrådet 

4. Status og gennemgang af økonomiske oversigter 

5. Status for Det bindende Stiftsbidrag 

6. Ansøgninger til Det bindende Stiftsbidrag 

7. Status for projekt Kirken på Lander, herunder Kirken i Sommerlandet – hvordan kommer vi 

videre? 

8. Køreplan for behandling af liturgiarbejdsgruppernes rapporter 

9. Eventuel støtte til Sct. Nicolaitjenesten  

 

Orienteringspunkter: 

  

10. Formandens orientering  

11. Biskoppens orientering 

12. Den fælles Kapitalforvaltning v/ Jørgen Nielsen 

13. Orientering fra Stiftsrådets repræsentanter i diverse udvalg og bestyrelser 

14. Spørgsmål fra Stiftsrådets medlemmer 

15. Næste ordinære møde i Stiftsrådet er den 18. september 2019.  

16. Eventuelt 



 

 

Under dagsordenens punkt 1 orienterede formanden om, at punkt 1 var sat på som det første på 

opfordring fra Jens Christian Meldgaard, da man havde håbet at formanden for stiftsudvalget for 

kirkemusik og gudstjeneste, Henrik Strøm, skulle komme og holde oplæg, hvilket dog ikke var mu-

ligt. Han kan dog deltage i næste møde i september. Jens Christian Meldgaard oplyste, at han desværre 

har oplevet gennem de sidste to år, at det ikke har været muligt at skaffe organister. Jens Christian 

Meldgaards tanke går på, om stiftsrådet kan være med til at skabe et rum, for at få fat i dem der kan 

lidt, men måske ikke kan nok til at søge en organiststilling. Jens Christian Meldgaard håber, at stifts-

rådet kan tage initiativ til, at få et projekt i gang hvor unge mennesker kan blive koblet på en organist 

og ad den vej udvikle nye organister.  

 

Biskoppen anførte, at kirkemusikskolerne har i de senere år kørt et projekt der hedder ”børn, unge og 

orgel”, for at få dygtige unge mennesker ind og udvikle deres interesse for orgel. Der er også et projekt 

i Thisted og Sydthy Provstier kaldet ”fra klaver til orgel”, med samme tanke som kirkemusikskolernes 

projekt. Ove Thingstrup Holler tilbød at materiale om projektet i Thisted og Sydthy kan indsendes til 

stiftet, og sendes ud med referatet, og sendes til hjemmesiden. Formanden orienterede om et forsøg 

der blev lavet i Aalborg Vestre Provsti i forsøget på at lave attraktive og bæredygtige organistembe-

der. Stiftsrådet havde en drøftelse og erfaringsudveksling af hvordan man kan løse udfordringerne 

med mangel på organister.  

 

Stiftsrådet besluttede at invitere formanden for stiftsudvalget for kirkemusik og gudstjeneste, Henrik 

Strøm, til at indlede næste møde med et oplæg, ligesom der tages kontakt til provsten i Fredericia 

provsti, for at høre om hans erfaringer omkring organistsituationen.  

 

 

Under dagsordenens punkt 2 var der ingen bemærkninger og dagsordenen blev godkendt. 

 

 

Under dagsordenens punkt 3 var der ingen bemærkninger til referatet fra det 37. møde i Stiftsrådet.  

 

 

Under dagsordenens punkt 4 var der en gennemgang af de økonomiske oversigter ved formanden.  

 

Der var en drøftelse af de økonomiske oversigter, som efterfølgende blev taget til efterretning af 

Stiftsrådet.  

 

 

Under dagsordenens punkt 5 redegjorde formanden for status for Det bindende Stiftsbidrag. 

  

Efter en drøftelse blev statusorienteringen taget til efterretning af Stiftsrådet.  

 

 

Under dagsordenens punkt 6 fremlagde formanden de indkomne ansøgninger:  

 

Ansøgning nummer 1 – Ansøgning om støtte til ”Bevægelige Samtaler”  

 

Der søges om støtte til afvikling af ”Bevægelige Samtaler”, som er en bæredygtig Danmarks-Roadtrip 

med fire spor. Der vil blandt andet være samtaler med unge medpassagerer om deres syn på klimaet 

med en eksistentiel optik, og der vil være besøg i kirker, hos præster og menigheder på turen rundt i 

Danmark. 

 

Der søges om kr. 50.000,00. 

 

Stiftsrådet besluttede ikke at imødekomme ansøgningen. 

 

______________________________ 



 

 

Ansøgning nummer 2 – Ansøgning om støtte til Kritisk forum for praktisk teologi 

 

Stiftsrådet søges om støtte til udgivelsen af tidsskriftet Kritisk forum for praktisk teologi. Tidsskriftet 

kan ikke bære sig selv økonomisk. Der søges om støtte over en treårig periode i håbet om, at stiftsrå-

dene vil støtte udgivelsen af tidsskriftet, som vil sikre bladets udgivelse de kommende tre år.  

 

Der søges om kr. 60.000,00 i alt hos landets ti stiftsråd over en treårig periode.  

 

Stiftsrådet besluttede ikke at imødekomme ansøgningen, da stiftsrådet ikke yder støtte til udgivel-

ser. 

______________________________ 

 

 

Ansøgning nummer 3 – Ansøgning om støtte til udvikling af app 

 

Der søges om støtte til udvikling af en app om det vi tror på og FN’s 17 verdensmål. Appen er til alle, 

som ikke har lommen fuld af bibel eller katekismus, men som til gengæld har en mobiltelefon. Appen 

kan blandt andet gives til dåbsforældre og faddere, konfirmandforældre, voksne som hurtigt kan for-

dybe sig lidt i det kristne univers mv. 

 

Der søges om kr. 15.000,00 eller mere.   

 

Stiftsrådet besluttede ikke at imødekomme ansøgningen, da ansøgningen ligger udenfor stiftsrå-

dets forretningsområde.  
 

______________________________ 

 

 

Ansøgning nummer 4 – Ansøgning om støtte til efter- og videreuddannelsestilbud til præster 

om kommunikation 

 

Der søges om støtte til at fem præster fra Aalborg Stift kan deltage i et efter- og videreuddannelses-

tilbud udbudt af Kaj Munk Forskningscentret, om kommunikation. Der er tale om et universitetskur-

sus, som svarer til ¼ årsværk, fordelt over et helt år.  

 

Der søges om kr. 62.500,00 svarende til fem ”fripladser” for præster i Aalborg Stift.  

 

Stiftsrådet besluttede ikke at imødekomme ansøgningen, idet ansøgningen vil kunne imødekommes 

med midler fra Præsternes Studiefond efter ansøgning fra de enkelte præster, stilet til biskoppen.  

 

______________________________ 

 

Ansøgning nummer 5 – Ansøgning om støtte til udvikling af kommunikation målrettet brude-

par på bryllupsmesse  

 

Folkekirken på bryllupsmesse søger om støtte til udvikling af kommunikation målrettet kommende 

brudepar, som deltager i en af bryllupsmesserne rundt om i landet. Det fremgår af ansøgningen, at 

der er behov for at udvikle nyskabende og velegnede kommunikationsmaterialer, som både er oply-

sende, retvisende og motiverer flere til at vælge en kirkelig vielse.  

 

Der søges om kr. 35.000,00.  

 

Stiftsrådet besluttede efter en afstemning ikke at imødekomme ansøgningen. Stiftsrådet finder ikke 

at der for indeværende er økonomisk råderum til at støtte et landsdækkende projekt.   

 



______________________________ 

 

Ansøgning nummer 6 – Ansøgning om støtte til projekt Hvad er meningen? 2020-2022  

 

Arrangørerne bag projekt Hvad er meningen? søger om støtte til at afvikle det tværfaglige forløb for 

gymnasier i hele Nordjylland i 2020, 2021 og 2022. Projektet har kørt i 2016, 2017, 2018 med mak-

simalt antal deltagere alle år, og afvikles også i 2019 takket være støtte fra Stiftsrådet. Arrangørerne 

bag projektet ønsker at kunne fortsætte det gode samarbejde og imødekomme efterspørgslen ved igen 

af kunne udbyde et tilsvarende arrangement i fremtiden.  

 

Der søges om kr. 150.000,00 i 2020, 2021 og 2022.  

 

Stiftsrådet besluttede efter en drøftelse at imødekomme ansøgningen med kr. 150.000,00 i 2020, 

2021 og 2022 velvidende, at det rækker ud over det siddende stiftsråds valgperiode. Det er et projekt 

som tegner et godt ungdomsarbejde, og samtidig er det et flagskib i Aalborg Stift.  

 

______________________________ 

 

Ansøgning 7 – Ansøgning om støtte til formidlingsprojekt i Vor Frue kirke 

 

Der søges om støtte til en bog om Vor Frue kirke med en beskrivelse af kirken og dens historie. Man 

ønsker at bruge en kombination af tekst, billeder og genstande fra kirken og arkiver, ligesom man vil 

bede en historiker om at udarbejde en populærhistorisk og velillustreret publikation, som vil sætte 

ikke blot kirkens, men også sognets og byens historie ind i en større Danmarkshistorisk kontekst.  

 

Der søges om kr. 62.825,00.  

 

Stiftsrådet valgte ikke at imødekomme ansøgningen, da stiftsrådet ikke yder støtte til lokale bogud-

givelser.  
 

 

Under dagsordenens punkt 7 orienterede formanden om status for projekt Kirken på Landet samt 

Kirken i Sommerlandet. Formanden oplyste, at Kirken på Landet var et landsdækkende projekt, mens 

Kirken i Sommerlandet er et samarbejde mellem Ribe, Viborg og Aalborg stifter og FUV. Det lands-

dækkende projekt Kirken på Landet nærmer sig sin afslutning. Man kan finde mange oplysninger i 

vidensbanken på Kirken på Landets hjemmeside. Arbejdet med Kirken på Landet er også en del af 

strukturudvalgets arbejde.  

 

Arbejdet med Kirken i Sommerlandet har mundet ud i en rapport, som blev uddelt på stiftsrådsmødet, 

ligesom også idekataloget blev uddelt. Der er mange gode forslag og oplysninger om, hvordan man 

har gjort forskellige steder rundt i stifterne, til inspiration for sognene. Formanden anførte, at perso-

naleproblematikken er stor og vanskelig, men der kan gøres, og bliver gjort, mange ting med det 

personale der er nu, og aktive menighedsrådsmedlemmer.  

 

Stiftsrådet havde en drøftelse af arbejdet med Kirken i Sommerlandet rundt om i stiftet, og tog herefter 

formandens statusorientering til efterretning. Stiftsrådet besluttede at tage det op som et punkt, når 

man har haft mulighed for at gennemgå det udleverede materiale.  

 

 

Under dagsordenens punkt 8 orienterede formanden om, at i 2016 nedsatte biskopperne tre arbejds-

grupper, som arbejder med gudstjeneste, dåb og nadver samt liturgi. Der er udkommet nogle rapporter 

allerede, som kan findes på nettet. Der er udarbejdet henholdsvis en pixi-udgave, og en fuld rapport. 

Formanden spurgte stiftsrådet til, hvorledes rådet ønsker disse rapporter behandlet?  

 

Biskoppen anførte, at man i udvalget for kirkemusik og gudstjeneste besluttede, at når de tre rapporter 

foreligger, vil man rundt i stiftet og holde tre stormøder, hvor man ønsker nogle af dem der har arbej-

det i grupperne, til at fortælle mere om arbejdet. I stiftsudvalget er det vigtigt at det koordineres, så 



man får brugt kræfterne rigtigt, i forhold til andre aktører. Man håber, at det kan få folk til at gå tilbage 

til de lokale sogne, og arbejde videre med det.  

 

Formanden anførte, at han ser det som optimalt at stiftsrådets behandling af rapporterne foregår efter 

de tre stormøder. Stiftsrådet blev enige om, at det videre arbejde med rapporterne sker efter de af-

holdte stormøder. 

 

 

Under dagsordenens punkt 9 orienterede domprovst Niels Christian Kobbelgaard om det arbejde, 

Sct. Nicolaitjenesten udfører. Det er en landsomfattende telefontjeneste, hvor mennesker kan ringe 

mellem klokken 20 og 02, og tale med et medmenneske, anonymt. Sct. Nicolaitjenesten i Nordjylland 

har en del administration omkring planlægning og udførelse, hvilket hidtil ligget i Budolfi provsti. 

Arbejdet er ikke forankret noget sted, da det før var administreret i en kordegnestilling, som nu er 

nedlagt. Domprovst Niels Christian Kobbelgaard anførte, at man ser det som en stiftsopgave, og det 

vil være fornuftigt med en forankring på stiftsrådsniveau, hvor stiftsrådsrepræsentanterne kan bære 

det med ud i provstierne.  

 

Stiftsrådet havde en drøftelse af Sct. Nicolaitjenesten i Nordjylland. Stiftsrådet opfordrede til, at der 

indsendes en skriftlig ansøgning til stiftsrådet med angivelse af budget.  

 

 

Under dagsordenens punkt 10 orienterede formand Ejnar Haugaard Thomsen om: 

 

a. Formandens orientering fremover laves skriftligt, og udsendes sammen med indkaldelsen til 

mødet, hvor man kan stille spørgsmål under punkt 14.  

 

b. En tak der skulle viderebringes fra stiftskontorchef Jørgen Lützau Larsen, for den gave han 

fik udleveret til afskedsreceptionen.  

 

 

Under dagsordenens punkt 11 orienterede biskop Henning Toft Bro om: 

 

a. Udvalget for Folkekirke og Religionsmøde er nu nede på 1 medlem i form af formanden Tho-

mas Bro Wormslev Jakobsen. Biskoppen har haft et møde med formanden for udvalget, hvor 

man skal drøfte det videre arbejde med udvalget. Man ønsker blandt andet at afholde en in-

spirationsaften, som kan kaste både emner til det videre arbejde af sig, men også forslag til 

nye udvalgsmedlemmer. 

 

 

Under dagsordenens punkt 12 orienterede Jørgen Nielsen om status for Den fælles Kapitalforvalt-

ning, herunder at der på sidste bestyrelsesmøde i april blev orienteret om renteforventninger fra Ka-

pitalforvalterne. Der har været spørgsmål fra medierne de senere uger om investeringer i erhvervsob-

ligationer, som Jørgen Nielsen har besvaret i sin egenskab af formand for Den fælles Kapitalforvalt-

ning. Jørgen Nielsen oplyste, at han er blevet inviteret til at holde et indlæg på Det Fælles Stiftsråds-

møde i Ribe, i efteråret. 

 

  

Under dagsordenens punkt 13 var der orientering fra Villy Steen Møller, som er repræsentant for 

Grøn Kirke. Udvalget har fået sig en stand på Bæredygtighedsfestivalen, som afholdes på havnen i 

Aalborg den 12.-15. september 2019. Man er dog udfordret af, at man ikke har tilstrækkeligt med 

frivillige på nuværende tidspunkt.  

 

Jens Christian Meldgaard orienterede fra Religionspædagogisk Udvalg. Der afholdes en studiedag 

om det åndelige, herunder også mindfulness. Jens Christian Meldgaard oplyste, at udvalget har fået 

en ny opgave i form af bryllupsmesse, hvorfor udvalget forventer at sende en ansøgning til stiftsrådet 

om støtte hertil.  

 



Ove Thingstrup Holler oplyste, at grundet folketingsvalget er den tekniske gennemgang i forbindelse 

med ansøgninger til omprioriteringspuljen udsat på ubestemt tid.  

 

 

Under dagsordenens punkt 14 spurgte Jens Christian Meldgaard til om der er mulighed for at få 

udleveret programmer for Himmelske Dage på Heden, hvilket der blev svaret bekræftende på.  

 

 

Under dagsordenens punkt 15 blev det oplyst at det næste møde afholdes den 18. september 2019 

fra kl. 15.30 i Bispegården.  

 

Der er aftalt følgende kommende møder:  

Onsdag den 18. september 2019 

Mandag den 18. november 2019  

 

 

Under dagsordenens punkt 16 anførte domprovst Niels Christian Kobbelgaard, at den 28. maj 2019 

får Aalborg besøg af præsidenten for Det Lutherske Verdensforbund. Der er møde i Folkekirkens Hus 

klokken 19.00.  

 

 

Mødet sluttede kl. 18.10.  

  


