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Beslutningsprotokollat 

stiftsrådsmøde den 26. maj 2015 
 

Tilstede: Erik Olesen (forlod mødet efter punkt 6), Marianne Christiansen, Karen Sundbøll, Lars 

Seeberg (forlod mødet efter punkt 9), Lone Kofod Jensen (forlod mødet efter punkt 8), Hans 

Havelund og Kim Eriksen, Knud Erik Hansen (forlod mødet efter punkt 9), Dorte Tungelund, 

Marius Nørgaard, Ebbe Ejlertsen, Leif Arffmann og Esther Jensen. 

 

Afbud fra: Niels Hørlyck. 

 

Ad punkt 1. Godkendelse af dagsorden: 

 

Ansøgning fra Ødsted sogns menighedsråd om lån på 8,7 millioner kroner til nyt sognehus med 

afdragstid over 20 år, medtages som punkt uden for dagsordenen, og behandles som nyt punkt 7 f. 

 

Ansøgning om tilskud på kr. 15.000 til dannelseskonference i samarbejde med Danmarks 

lærerforening, medtages som punkt uden for dagsordenen, og behandles som punkt 6 g. 

 

Dagsordenen godkendt med disse tilføjelser. 

 

Ad punkt 2. Opfølgning på referatet fra stiftsrådsmødet den 24. februar 2015: 

 

Intet. 

 

Ad punkt 3. Stiftsrådets mødeplan for møder med stiftsudvalgene og provstiudvalgene: 

 

Stiftsrådet afholder 6. oktober 2015 et møde mellem Stiftsrådet, repræsentanter for alle 

stiftsudvalg og repræsentanter for stiftets provstiudvalg.  

Formålet med mødet er at øge kendskabet til aktiviteter og overvejelser i såvel Stiftsråd som 

udvalg og provstier og derigennem at fremme overblik, forståelse og viden. 



 

 

Deltagere i dialogmødet forventes at være Stiftsrådet (14 medlemmer, deraf 2 provster), 2 fra 

hvert provstiudvalg (14 i alt), 2 fra hvert stiftsudvalg (24 i alt) og provsterne (7). 

 

Mødet videre planlægning overdrages til en gruppe bestående af Erik Brixen Olesen, Ebbe 

Ejlertsen, Lone Kofod Jensen, Leif Arffmann og Marianne Christiansen. Stiftsadministrationen 

indkalder gruppen, så der kan udsendes invitation til mødet i juni. 

 

Ad punkt 4. Konkrete aktiviteter i 2015 og 2016 i forhold til stiftets nye fokusområder, mødet 

med migranter og diakonien: 

 

Folkekirke og Religionsmøde afholder stiftsseminar torsdag den 29. oktober 2015 , jf. ansøgning 

af 15. april 2015. Stiftsrådet, biskoppen og provsterne, arbejder videre med asylområdet i 2016 jf. 

det skitserede 3-årige forsøgsprojekt. 

 

Diakoniudvalget afvikler punkt 4 og 5 (og evt. punkt 2) i deres aktivitetsoversigt i 2015 og punkt 

6 i 2016. 

 

Stiftsrådet foreslår at diakonidagene i provstierne knyttes sammen med kirken på landet projektet 

og asylindsatsen. 

 

Ad punkt 5. Godkendelse af kommissoriet fra stiftsudvalget for mission: 

 

Kommissoriet godkendt med følgende ændring. 3. og 4. linje under ”Opgaver” formuleres : 

Udvalget skal årligt levere forslag til budget for det kommende kalenderår. Udvalget varetager 

sine opgaver indenfor det af stiftsrådet godkendte budget. 

 

Ad punkt 6. Stiftsbidraget: 

a) Budgetopfølgning - marts 2015 blev godkendt 

b) Ansøgning om tillægsbevilling på kr. 21.500 fra stiftsudvalget folkekirke og religionsmøde - 

godkendt. Bevilges af den afsatte pulje på kr. 50.000 til de nye fokusområder. 

c) Ansøgning fra Bibelselskabet om støtte på kr. 5.000 til udgivelse af bibler mv. på hospitaler - 

godkendt 

d) Ansøgning fra domorganist Thomas Berg-Juul om støtte på kr. 30.000 til kortur til Jerusalem 

– henvist til behandling i det mellemkirkelige udvalg 

e) Ansøgning fra arbejdsgruppe, Folkekirken som attraktiv arbejdsplads, om støtte på 60.000 kr. 

til deltagelse i Uddannelsesmesser i 2016 – afslag – Biskoppen formulerer et afslag og en 

henvendelse til ministeriet om initiativer til at få flere præster efter kandidateksamen 

f) Forslag til revideret budget for 2016 – Efteruddannelsespuljen skæres væk. Provstikurser i 

prædiken skæres væk. Supervisionspuljen skæres ned til 70.000. Stiftsudvalget for 

mellemkirkeligt arbejde skæres ned til 85.000. Pulje til individuelle tiltag skæres ned til 

264.000. SUK skæres ned til 15.000. Gudstjenesteudvalget skæres ned til 230.000. Der 

afsættes 70.000 ekstra til det nye fokusområde. Biskoppen orienterer udvalgene om 

beskæringerne og hvilke aktiviteter der foreslås skåret væk. Der kan arbejdes med alternative 

finansieringer (fondsansøgninger). Stiftsrådet vil arbejde mere strategisk med fremtidige 

budgetlægninger. 



 

g) Ansøgning om tilskud på 15.000 kr. til dannelseskonference i 2015 – bevilget under 

forudsætning af at alle stiftsråd bakker op om konferencen, og at pengene ikke bevilges af 

ministeriet. 

 

Ad punkt 7. Stiftsmidler: 

a) Afkastrapportering fra Sydbank for marts 2015 – taget til efterretning 

b) Afkastrapportering fra Jyske Bank for marts 2015 – taget til efterretning 

c) Opgørelse over urealiserede kursgevinster pr. marts 2015 – taget til efterretning 

d) Oversigter over bevilgede lån og frigivne kapitaler – taget til efterretning 

e) Udgået. 

f) Ødsted menighedsråd bevilges et lån med en afdragstid på 20 år. 

 

Ad punkt 8. Den overordnede plan for placering af provstestillinger i stiftet og overvejelser om 

flytning af enkelte provstestillinger: 

 

Stiftsrådet tilkendegav forståelse for, at provstestillinger søges placeret i pastorater med mindst 3 

præster. Videre tilsluttede stiftsrådet sig at provstestillingerne på sigt i henholdsvis Hedensted og 

Sønderborg provstier søges tilknyttet Hedensted pastorat i Hedensted provsti, samt Sct. Marie 

pastorat i Sønderborg provsti. 

 

Ad punkt 9. Siden sidst v/biskoppen: 

Biskoppen refererede fra sidste bispemøde. Følgende emner var oppe: Ansættelse af teologisk 

medarbejdere, konfirmationsundervisning, fælles liturgisk arbejde, dåb i det fri, dåb ved fuld 

neddykning, kirkelige handlinger på lørdage. Biskoppen har været på konference med det 

Lutherske verdensforbund. Stiftsdagen og stiftsmødet er under planlægning. 

Henvendelsen fra Landsforeningen om faldende dåbstal drøftet. Biskoppen afgiver et svar til 

Landsforeningen. Den faldende dåbsandel sættes på dagsordenen på et kommende stiftsrådsmøde. 

 

Ad punkt 10. Sidens sidst v/ Ebbe Ejlertsen (budgetsamrådet) : 

Budgetproceduren er ændret så budgetsamrådet inddrages tidligere i proceduren. Budgetrammen 

for årene efter 2016 viser underskud. Pensionsbyrden og pensionsudbetalingerne for de 

tjenestemandsansatte kirkefunktionærer er stigende og resulterer i et stigende underskud i 

fællesfonden fra årene 2017 og fremefter. På budgetsamrådet den 8. juni skal finansieringen af 

dette underskud drøftes. Pengene kan findes i den lokale økonomi eller fællesfonden. Ebbe 

Ejlertsen udbad sig stiftsrådets holdning. Udfordringen blev drøftet. 

 

Ad punkt 11. Evt. 

Intet 

 


