AALBORG STIFT
Stiftsrådet
Dok.nr. 59734/17
PEBN
Dato: 16. maj 2017

Referat af Stiftsrådets 31. ordinære møde
den 16. maj 2017 i Aalborg Bispegård
Til stede:
Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Anne Steenberg (Aalborg Østre provsti), Villy
Steen Møller (Frederikshavn provsti), Ove Tingstrup Holler (Thisted provsti), , Gert Nørgaard
Frederiksen (Hjørring Søndre provsti), Dorrit Ruth Andersen (Hadsund provsti), Peter Stilling
(Aalborg Budolfi provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring Nordre provsti), Kay Jacobsen
(Jammerbugt provsti), Ella Sørensen (Sydthy provsti), Jytte Abildgaard (Rebild provsti),
sognepræst Jørn Skøtt Andersen, sognepræst Christen Staghøj Sinding, provst Jens-Anders Djernes,
domprovst Niels Christian Kobbelgaard, biskop Henning Toft Bro, stiftskontorchef Jørgen Lützau
Larsen chefkonsulent Helle Hindsholm, bogholder Lene Marie Sørensen og stiftsfuldmægtig Marie
Johansen (referent).
Afbud:
Sognepræst Peter Albek Noer, Jørgen Nielsen (Brønderslev provsti), Karsten Konradsen (Morsø
provsti) og Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti).
______________________________
Formand Ejnar Haugaard Thomsen bød velkommen til mødet og vi sang nummer 292 ”Kom, maj,
du søde, milde” i Højskolesangbogen.
Der var opstillet følgende dagsorden til mødet:
Beslutningspunkter:
1.
2.
3.
4.
5.

Godkendelse af dagsorden
Eventuelle bemærkninger til referat fra 30. møde i Stiftsrådet
Status og gennemgang af økonomiske oversigter
Status for Det bindende Stiftsbidrag
Ansøgninger til Det bindende Stiftsbidrag

Orienteringspunkter:
6. Formandens orientering
a. Orientering vedrørende ph.d.-projekt og indskrivning
b. Orientering om Salmedatabasen
c. Orientering om Kristent-Muslimsk samtaleforums rapport 2016
d. Orientering om tilskud til kirketeltet på Nibefestival
e. Tanker om udvalgsstrukturen
f. Orientering om stormøder i forbindelse med strukturdebat
7. Biskoppens orientering
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8. Den fælles Kapitalforvaltning v/ Jørgen Nielsen
9. Orientering fra Stiftsrådets repræsentanter i diverse udvalg og bestyrelser
10. Spørgsmål fra Stiftsrådets medlemmer
11. Næste ordinære møde i Stiftsrådet er den 21. september 2017.
12. Eventuelt
Under dagsordenens punkt 1 var der ingen bemærkninger og dagsordenen blev godkendt.
Under dagsordenens punkt 2 var der ingen bemærkninger til referatet fra det 30. møde i
Stiftsrådet.
Under dagsordenens punkt 3 var der en gennemgang af de økonomiske oversigter ved bogholder
Lene Marie Sørensen og formand Ejnar Hougaard Thomsen.
Der var en drøftelse af de økonomiske oversigter, som efterfølgende blev taget til efterretning
Under dagsordenens punkt 4 redegjorde formand Ejnar Haugaard Thomsen for status for Det
bindende Stiftsbidrag.
Der var ingen spørgsmål til oversigten og statusorientering blev taget til efterretning.
Under dagsordenens punkt 5 fremlagde formand Ejnar Haugaard Thomsen de indkomne
ansøgninger:
Ansøgning 1 – Ansøgning om økonomisk støtte til Egnsspillet i Skagen i anledning af
Reformationsfejringen 2017
Temaet for Egnsspillet vil være 500-året for Martin Luthers erklæringer opslået på
kirkedøren i Wittenberg. Egnsspillet afvikles i samarbejde med Skagen Kirke. Der søges om
dækning af udgifter til blandt andet lønninger til professionelle projektmedarbejdere,
annoncering og markedsføring, DVD, driftsomkostninger, evaluering mv.
Der søges om op til kr. 235.000,00.
Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen med kr. 50.000,00 da stiftsrådet fandt,
at det er fint, at menighedsrådet lokalt er aktive i fejringen af Luthers jubilæet.
______________________________
Ansøgning 2 – Ansøgning om støtte til Folkekirkemødet 2017
Folkekirkemøde 2017s parter søger stiftsrådet om opbakning til Folkekirkemødet 2017.
Mødet er åbent for alle, der er optaget af folkekirkelige forhold, og som har lyst til at
debattere folkekirken. Stifterne anmodes med ansøgningen om at bakke op om det fælles
folkekirkelige arrangement.
Der søges om kr. 10.000,00.
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Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen med kr. 10.000,00 da der på
Folkekirkemødet behandles byudvikling og kirkeudvikling, gudstjeneste og liturgi for
lægfolk samt musik og debat i Lukaskirken, som alle er emner der er væsentlige for
Folkekirkens liv og vækst.
______________________________
Ansøgning 3 – Ansøgning om støtte til kursus i konfliktmægling
Der søges om støtte til at tage grunduddannelsen i konfliktmægling. Der søges om støtte til
at gennemføre kurserne Grunduddannelse i Konfliktløsning og Grunduddannelse i
Konfliktmægling.
Der søges om kr. 74.500,00 svarende til de to kurser inklusiv moms.
Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen med kr. 36.250,00, svarende til den
første del af uddannelsen. Stiftsrådet bemærkede, at ønskes der yderligere kurser skal der
indsendes fornyet ansøgning til Stiftsrådet. Ligeledes blev det understreget, at
konfliktmægleren, efter endt uddannelse, skal benyttes i andre dele af stiftet
I forbindelse med behandlingen af ovenstående ansøgning, var der en drøftelse blandt
stiftsrådets medlemmer om, hvorledes konflikter i folkekirken bedst løses, herunder hvorvidt
konflikter løses bedst med en interne eller ekstern konfliktmægler.
Ligeledes blev det drøftet hvorledes folkekirken bedst muligt kan tage hånd om problemer
inden de udvikler sig til egentlige konflikter.
______________________________
Ansøgning 4 – Ansøgning om støtte til projekt MindU
Der søges om støtte til projekt MindU i Aalborg Stift, så tilbuddet om besøg af MindU’s
unge kan forblive et fast, gratis tilbud for alle præster i Aalborg Stift som led i
konfirmandundervisningen.
Der søges om kr. 50.000,00.
Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen med kr. 25.000,00 da der er tale om et
godt formål som bliver iværksat i Aalborg Stift til gavn for konfirmanderne i stiftet. Som
betingelse for bevillingen ønsker Stiftsrådet en evaluering af projektet, med fokus på hvad
der sker i klassen, herunder fremgangsmåde, og ligeledes skal det oplyses, hvor mange
sogne projektet har besøgt.
______________________________
Ansøgning 5 – Ansøgning om støtte til Naturmødet 2017
Der søges om støtte til dækning af udgifter til blandt andet leje af standplads, musik,
materialer, transportudgifter, leje af udstyr mv.
Der søges om kr. 45.000,00.
Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen med kr. 25.000,00 og bemærker, at
Naturmødet herefter, som tidligere meddelt, fremadrettet selv må finansiere projektet.
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______________________________
Ansøgning 6 – Ansøgning om støtte til undervisningsfilm om konfirmationer
Der ansøges om støtte til en dokumentarisk undervisningsfilm á ca. 40 minutters varighed til
brug for konfirmationsforberedelsen og i kristendomsundervisningen.
Det samlede økonomiske behov er kr. 300.000,00, men der er ikke angivet hvor meget
Stiftsrådet søges om.
Stiftsrådet besluttede ikke at imødekomme ansøgningen, da Stiftsrådet tidligere har
bestemt, at man ikke ønsker at støtte sådanne projekter, da det ligger uden for stiftsrådets
arbejdsområde.
______________________________
Ansøgning 7 – Ansøgning om støtte til børnesalmer på Salmedatabasen
Der søges om støtte til arbejdet med børnesalmer samt en udvidelse af Salmedatabasen.
Salmedatabasen indeholder over 250 salmer, hvortil der hver 14. dag lægges yderligere 25
salmer ud på databasen. Det ønskes at udvide Salmedatabasen med en afdeling for
børnesalmer.
Der søges om kr. 15.000,00.
Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen, da det er væsentligt, at der bliver
kendskab til gode og nye børnesalmer.
______________________________
Ansøgning 8 – Ansøgning om støtte til undervisningsforløb for præster i
specialpædagogik
Der søges om støtte til et særligt tilrettelagt efteruddannelseskursus for præster i
specialpædagogik. Af ansøgningen fremgår det, at der er behov for, at der er mindst 1-2
præster per provsti, som har en ekstra god indsigt i de aktuelle tendenser i
specialpædagogikken herunder især hvordan man forbereder børn og unge med særlige
behov til konfirmation på en måde, som de finder glæde i, og som er faglig forsvarlig.
Der søges om kr. 48.000,00.
Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen med kr. 48.000,00 da der er tale om et
område i Folkekirken som har været forsømt og som fortjener en opgradering.
Kaj Jakobsen og Niels Christian Kobbelgaard forlød mødet efter behandlingen af punkt 5.
Under dagsordenens punkt 6 orienterede formand Ejnar Haugaard Thomsen om:
a. Der blev orienteret omkring indskrivning på ph.d.-uddannelsen samt hvad uddannelsen
indeholder.
b. Der blev orienteret om arbejdet med Salmedatabasen, som Stiftsrådet har støttet.
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c. Der var en orientering om fremsendelsen af Kristent-Muslimsk samtaleforums rapport fra
2016.
d. Der blev orienteret om, at der er givet yderligere tilskud til kirketeltet på Nibefestival. Der er
ydet yderligere kr. 7.000,00 i tilskud grundet øgede udgifter.
e. Der var en orientering om udvalgsstrukturen i Aalborg Stift – en struktur som det
eksisterende stiftsråd har arvet igennem flere perioder.
Formand Ejnar Haugaard Thomsen opfordrede til at man starter en drøftelse af om der bør
ske ændringer i den eksisterende struktur.
Det vil være formålstjenesteligt, at det kommende stiftsråd i løbet af det første år, på et
fællesmøde i samarbejde med udvalgene, orientere hinanden om visioner og forventninger.
Biskoppen orienterede om at enkelte udvalg allerede på nuværende tidspunkt overvejer en
ændring i den eksisterende struktur.
f. Slutteligt blev der orienteret om, at der afholdes stormøder i forbindelse med
strukturdebatten. Der er planlagt tre møder, som afholdes den 29. august 2017 i
Folkekirkens Hus i Aalborg, den 5. september 2017 i Sankt Olai sognegård i Hjørring og
den 12. september 2017 i Fjerritslev kirkecenter.
Under dagsordenens punkt 7 orienterede biskop Henning Toft Bro om:
a. Om arbejdet i strukturudvalget, hvor det er vigtigt at menighedsrådene overvejer, hvilken
struktur man fremadrettet ønsker og ser for de enkelte sogne. Der vil blive fremsendt et
spørgeskema, hvis datagrundlag vil blive inddraget i de debatter, der forhåbentlig vil blive
på de 3 stormøder, der ligeledes er omtalt under punkt 6 – f.
b. At der afholdes stiftsmenighedsrådsmøde lørdag den 20. maj 2017. Mødet afholdes i
Aalborg. Man forventer at der er deltagelse fra 1200-1400 personer.
c. Om at han den 16. maj 2017 har fremsendt et brev om en undersøgelse foranlediget af
Kirkeministeriet vedrørende mobning af præster i folkekirkens. Undersøgelsen har afdækket
et stort problem i forhold til mobning af præster. Det er bemærkelsesværdigt, at problemet
ikke har været tydeligt i de APV’er der er blevet udarbejdet i de forgangene år.
Biskoppen understregede, at det er et problem, som er uværdigt for folkekirkens og det er
derfor vigtigt, at der tages hånd om det og ligeledes vigtigt, at der er fokus på problemet. Det
er vigtigt, at alle tager aktivt ansvar for at få løst problemet.
Sognepræst Christen Staghøj Sinding kvitterede for den udmelding, som biskoppen er
kommet med i brevet.
Dagsordenens punkt 8 udgik da Jørgen Nielsen havde meldt afbud til dagens møde.
Under dagsordenens punkt 9 var der ingen orientering.
Under dagsordenens punkt 10 var der ingen spørgsmål fra stiftsrådets medlemmer.
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Under dagsordenens punkt 11 blev det oplyst at det næste møde afholdes den 21. september 2017
fra kl. 15.30 i Bispegården.
Der er aftalt følgende datoer for kommende møder:
Onsdag den 15. november 2017
Onsdag den 24. januar 2018
Tirsdag den 27. februar 2018
Torsdag den 24. maj 2018
Torsdag den 20. september 2018
Tirsdag den 13. november 2018

Under dagsordenens punkt 12 var der ingen drøftelse.

Mødet sluttede kl. 18.00.
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