AALBORG STIFT
Stiftsrådet
Sag nr. 2019 - 25876 / Akt. nr. 617562
PEBN
Dato: 18. september 2019

Referat af Stiftsrådets 39. ordinære møde
den 18. september 2019 i Aalborg Bispegård
Til stede:
Peter Stilling (Aalborg Budolfi provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Anne
Steenberg (Aalborg Østre provsti), Jørgen Nielsen (Brønderslev provsti), Villy Steen Møller (Frederikshavn provsti), Lissy Ninna Mortensen (Hadsund provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring
Nordre provsti), Mogens Sørensen (Hjørring Søndre provsti), Kay Jacobsen (Jammerbugt provsti),
Jytte Abildgaard (Rebild provsti), Ella Sørensen (Sydthy provsti), sognepræst Peter Albek Noer, sognepræst Caris Elkjær Trads Johansen, sognepræst Jens Christian Meldgaard, biskop Henning Toft
Bro, chefkonsulent Helle Hindsholm, økonomimedarbejder Jeanette Højrup Søgaard og stiftsfuldmægtig Pernille Bunk Stølefjell (referent).
Afbud:
Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ove Thingstrup Holler (Thisted provsti), Karsten
Konradsen (Morsø provsti), provst Line Skovgaard Pedersen og domprovst Niels Christian Kobbelgaard.
______________________________
Formand Ejnar Haugaard Thomsen bød velkommen til mødet og vi sang nummer 332 ”en stille
høstlig brusen” i Højskolesangbogen.
Mødet indledtes med et oplæg af Henrik Strøm, formanden for Stiftsudvalget for Kirkemusik og
Gudstjeneste, om organistsituationen i Aalborg Stift.
Beslutningspunkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkendelse af dagsorden
Eventuelle bemærkninger til referat fra 38. møde i Stiftsrådet
Status for Det bindende Stiftsbidrag
Ansøgninger til Det bindende Stiftsbidrag
Fastlæggelse af detailbudget for Det bindende Stiftsbidrag for år 2020
Valg af formand for Stiftsrådet – skriftligt, såfremt det ønskes. Valget er gældende for ét år.
Valg af næstformand for Stiftsrådet – skriftligt, såfremt det ønskes. Valget er gældende for ét
år.
8. Valg af repræsentant til budgetfølgegruppen vedrørende de af fællesfonden indkaldte budgetsamråd. Valget er gældende for ét år.
9. Kirken i Sommerlandet – er der noget Stiftsrådet kan gøre?
10. Folkekirkens liturgier – hvad og hvordan gør vi?
a. Sct. Nicolaitjenesten i Aalborg Stift
b. Nytårsgudstjeneste i Budolfi Kirke
Orienteringspunkter:

Thulebakken 1

.
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11. Formandens orientering
a. Orientering om udbud af KAS og GIAS
b. Indbydelse til Fælles Stiftsrådsmøde i Ribe
c. Indbydelse til Leder og Netværkskonference for Kristne og Muslimer i Danmark
d. Indbydelse til møde om en app til småbørnsforældre
e. Orientering om 8 teser om den nydanske folkekirke
f. Orientering om brev fra Helsingør Stiftsråd vedr. diætbekendtgørelsen
g. Fællesmøde for stiftsrådsformænd og repræsentanter fra Landsforeningen
h. Høringssvar til ændring af lov om folkekirkens økonomi
i. Kirketelt på Nibefestival
12. Biskoppens orientering
13. Den fælles Kapitalforvaltning v/ Jørgen Nielsen
14. Orientering fra Stiftsrådets repræsentanter i diverse udvalg og bestyrelser
a. Orientering om ansøgninger til Omprioriteringspuljen
15. Spørgsmål fra Stiftsrådets medlemmer
16. Næste ordinære møde i Stiftsrådet er den 18. november 2019.
17. Eventuelt

Under dagsordenens punkt 1 blev der tilføjet et punkt 10a kaldet Sct. Nicolaitjenesten i Aalborg
Stift og et nyt punkt 10b kaldet Nytårsgudstjeneste i Budolfi Kirke, hvorefter dagsordenen blev godkendt.

Under dagsordenens punkt 2 var der ingen bemærkninger til referatet fra det 38. møde i Stiftsrådet.

Under dagsordenens punkt 3 redegjorde formanden og økonomimedarbejder Jeanette Højrup Søgaard for status for Det bindende Stiftsbidrag.
Efter en drøftelse blev statusorienteringen taget til efterretning af Stiftsrådet.

Under dagsordenens punkt 4 gennemgik formanden de indkomne ansøgninger:


Ansøgning nr. 1 – Ansøgning om støtte til Folkekirken som attraktiv arbejdsplads
Folkekirken som attraktiv arbejdsplads søger om støtte til at fortsætte arbejdet med at øge
muligheden for at tiltrække studerende til teologistudiet og motivere unge mennesker til at
vælge præsteembedet som livsgerning. Folkekirken som attraktiv arbejdsplads søger om midler hos stiftsrådene til at kommunikere tilstrækkeligt til potentielle kandidater.
Der søges om kr. 60.000,00.
Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen med kr. 25.000,00. Stiftsrådet finder, at
arbejdet er ved at have sin virkning og har været med til at skabe interesse for studiet i form
af øget optag, ligesom stiftsrådet finder, at det er vigtigt ikke at miste momentum.



Ansøgning nr. 2 – Ansøgning om tillægsbevilling til stiftsbiblioteket
Stiftsbibliotikar Lars Rasmussen Brinth søger om en tillægsbevilling til stiftsbiblioteket, da
det årlige budgetsatte beløb til stiftsbibliotekets vedligeholdelse og supplering af samlingerne
nu er brugt op. Der udestår stadig abonnementsbetalinger og en del indkøb.

Der søges om kr. 15.000,00.
Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen med kr. 15.000,00, da der er tale om den
næststørste samling af religionspædagogiske materialer i Danmark, hvilket er vigtigt at
holde ved lige.


Ansøgning nr. 3 – Ansøgning om støtte til masteruddannelse i offentlig ledelse
En sognepræst søger om støtte til at gennemføre en masteruddannelse i offentlig ledelse på
Aalborg Universitet. Uddannelsen kan gennemføres på to til seks år, og består af forskellige
moduler, hvoraf nogle er obligatoriske, mens andre er valgfrie.
Der søges om op til kr. 187.975,00.
Stiftsrådet besluttede efter en drøftelse ikke at imødekomme ansøgningen, da Stiftsrådet,
grundet den økonomiske situation, ikke finder at der for nuværende er økonomisk mulighed for at støtte præsters videreuddannelse.

Under dagsordenens punkt 5 gennemgik formanden budgetoplæg 2, herunder de væsentligste forslåede ændringer. Ligeledes gennemgik formanden de fremsendte budgetforslag fra stiftsudvalgene.
Der var en drøftelse af det fremsendte budgetforslag, og efter endt drøftelse blev budgetforslag 4
vedtaget af Stiftsrådet. Budgettet lægges på stiftets hjemmeside, og der sendes besked til udvalgene
om hvad deres budget er i 2020.

Under dagsordenens punkt 6 blev formanden for Stiftsrådet i Aalborg Stift valgt på følgende måde:


Forslået til formand blev: Ejnar Haugaard Thomsen.
Ejnar Haugaard Thomsen blev valgt til formand.

Under dagsordenens punkt 7 blev næstformanden for Stiftsrådet i Aalborg Stift valgt på følgende
måde:


Forslået til næstformand blev: Karsten Konradsen.
Karsten Konradsen blev valgt til næstformand.

Under dagsordenens punkt 8 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 9 orienterede formanden om status for arbejdet med Kirken i Sommerlandet. På seneste stiftsrådsmøde fik stiftsrådets medlemmer udleveret både rapport og idekatalog.
Formanden anførte, at det er vigtigt at sognene ude i sommerlandet, sætter sig ind i rapporten, og om
der er ting eller elementer, som kan bruges ude lokalt. Stiftsrådet havde en drøftelse af, hvordan man
skal arbejde videre med Kirken i Sommerlandet. Der er behov for viden om hvad sognene allerede

gør, og øge interessen for projektet. Stiftsrådet havde en drøftelse af om rådet eventuelt kunne støtte
et projekt for at fremme Kirken i Sommerlandet, fx fordi der er behov for mere personale. Biskoppen
anførte, at han gerne vil tage drøftelsen med på næste provstemøde. Stiftsrådet er positive overfor
støtte til et projekt som omhandler arbejdet ude i sommerlandet.

Under dagsordenens punkt 10 orienterede formanden om status for arbejdet med de tre arbejdsgrupper nedsat af biskopperne, som har arbejdet med folkekirkens liturgier. Formanden anførte, at han
gerne så at man inviterede nogle som har deltaget i arbejdsgrupperne, og spurgte stiftsrådet efter ideer
til det videre arbejde. Stiftsrådet havde en drøftelse af det videre arbejde, herunder vigtigheden af at
arbejdet også foregår lokalt ude i sognene. Biskoppen anførte, at udvalget for kirkemusik og gudstjeneste har arrangeret tre stormøder forskellige steder i stiftet, som afholdes i november. På møderne
vil nogle af dem der har arbejdet i grupperne, fortælle mere om arbejdet, og der vil efterfølgende være
drøftelser af oplæggene. Stiftsrådet besluttede ikke at bruge tid på arbejdet for nuværende, men følger
arbejdet i den kommende tid.

Under dagsordenens punkt 10a orienterede Peter Stilling om Sct. Nicolaitjenesten, og for at få arbejdet til at hænge sammen, er der ansat en koordinator som har 7,5 timer om ugen. Udgiften til denne
koordinator er 100.000 kroner årligt, som måske kunne finansieres af Stiftsrådet. Formanden tilføjede, at stillingen er tilknyttet Budolfi Provsti, hvorfor stiftsrådet ikke selv er ansættelsesmyndighed.
Det er en ordning som dækker hele stiftet. Stiftsrådet besluttede, at der findes midler til at støtte Sct.
Nicolaitjenesten i 2020 med 100.000 kroner. Punktet tages op til drøftelse på stiftsrådets møde i november, for at drøfte fremtiden.

Under dagsordenens punkt 10b orienterede formanden og biskoppen om, at der optages nytårsgudstjeneste den 26. november 2019 i Budolfi kirke. Biskoppen anførte, at der bliver sendt indbydelser
ud til ca. 450 personer, herunder stiftsrådet. Biskoppen spurgte stiftsrådet til, om rådet kan give økonomisk støtte til Nytårsgudstjenesten? Stiftsrådet besluttede, at støtte arrangementet med 20.000 kroner.

Orienteringspunkterne blev udsat til næste stiftsrådsmøde.

Mødet sluttede kl. 18.20.

