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Beslutningsprotokollat 
stiftsrådsmøde den 20. februar 2018 

 
Tilstede: Søren Kallestrup, Karen Sundbøll, Erik Kring Olesen, Ove Steiner Rasmussen, Torben 
Hjul Andersen, Marianne Christiansen, Karsten Højrup Petersen (ankom 09.45), Hans Havelund 
(ankom 10.40) og Per Søgaard (forlod mødet efter punkt 7). 
 
Afbud fra: Ebbe Ejlertsen, Knud Erik Hansen, Robert Strandgaard Andersen og Grete Wigh-
Poulsen. 
 
Iben Munkgaard Davids redegjorde forud for mødets start for den undersøgelse af dåbspraksis i 
stiftet, som stiftsrådet har finansieret, og som hun og sognepræst Martin Rønkilde har foretaget. 
Undersøgelsen, der er anonym, er gennemført blandt et repræsentativt antal præster i stiftet (32), 
der havde mere end 6 års erfaring, samt menighedsmedlemmer. Undersøgelsen viste stort 
engagement blandt såvel præster som menighed omkring dåben. Der lægges stor vægt på 
dåbssamtalen. Brug af ritual, trosbekendelse, faddertiltale og bøn undersøgt. Der er en variation af 
praksis fra sogn til sogn, herunder i forhold involvering af menigheden. Der arbejdes videre med 
udbredelsen og brugen af rapporten på landsplan, i stiftet og i sognene. Stiftsrådet udtrykte stor 
tak og ros til Iben Munkgaard Davids og Martin Rønkilde for rapporten. 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
Som punkt uden for dagsordenen behandles ansøgning om lån med afdragstid på 17 år fra Sankt 
Nikolaj sogns menighedsråd, Vejle provsti, som punkt 8 f, oversigt over bevilgede lån som punkt 
8 g, drøftelse af placering provstestilling i Vejle som punkt 9A, godkendelse af, asylarbejde 
fremover kaldes til migrantarbejdet som punkt 9 B 
 

2. Opfølgning på referat fra sidste møde den 5/12 2017 

 
Drøftelsen af stiftets udvalgsstruktur udsættes til stiftsrådets visionsdag den 11. april 2018. 
Domprovstens og biskoppens oplæg om en rekrutteringsstrategi medtages på kommende 
stiftsrådsmøde. Detaljeret program for SUKs studietur til Amsterdam foreligger endnu ikke. Når 
det foreligger, lægges det på DAP. 
 

3. Udpegning af repræsentant for kirkefunktionærerne 

 



 

Kordegn Alex Hartung, Christianskirken Sønderborg tiltræder stiftsrådet som repræsentant for 
stiftets kirkefunktionærer, jf. forretningsordenens § 1, stk. 3. Alex Hartung inviteres med til 
kommende møder. 
 

4. Udpegning af 7 medlemmer til repræsentantskabet i foreningen Teologi For Voksne 

 

Som medlem af repræsentantskabet udpegedes Hans Havelund, Ove Steiner Rasmussen, Karen 
Sundbøll. Torben Hjul Andersen bemyndigedes til at udpege yderligere medlemmer til 
repræsentantskabet. 
 

5. Opsamling på fællesmødet mellem stiftsråd og provstiudvalg 
 
Der var tilfredshed med forløbet af fællesmødet. Drøftelserne på fællesmødet og en opsamling på 
udvalgte temaer medtages på visionsdagen den 11. april 2018 og øvrige emner kan også blive en 
del af fællesmøderne. 
 
Som medlem til et nyt planlægningsudvalg valgtes Erik Kring Olesen, Per Søgaard, Søren 
Kallestrup og Karen Sundbøll. Stiftet, Kristian Møller Rasmussen, indkalder til det første møde. 
 
6. Godkendelse af årsrapporter fra stiftsudvalgene 

 
Årsrapporterne fra stiftsudvalgene blev gennemgået. Biskoppen oplyste, at Missionsudvalget har 
et statusmøde her senere i foråret, hvor den fremtidige struktur for stiftets arbejdet med det 
globale perspektiv skal drøftes. Arbejdet i Udvalget for Mødet med den nye Åndelighed skal 
drøftes med udvalget. Asylkoordinator Mette Hee Staal redegjorde kort for samarbejdet med 
asylpræsterne. Der afholdes netværksmøder blandt asylpræsterne og koordinatoren, fælles faglig 
dag, og fyraftensmøde med sogne. Kommunikationsindsatsen blev drøftet. Drøftelsen videreføres 
på visionsdagen. Årsrapporterne blev godkendt. 
 

7. Stiftsbidraget. 
 

a) Årsregnskabet og årsrapporten for 2017 blev godkendt 
 

b) Stiftsrådsmedlemmers deltagelse i stiftsudvalgs studieture blev drøftet. 
Stiftsrådsmedlemmerne vil gerne deltage i de studieture, som er relevante. Udvalgene 
orienteres herom. 
 

c) Det reviderede budget for 2018 på kr. 3.898.238 blev godkendt. Biskoppen bemyndiges til at 
behandle og godkende ansøgninger på op til 5.000 kr. af puljen til nye tiltag. Biskoppen og 
formanden bemyndiges til at behandle og godkende ansøgninger på op til 25.000 kr. af puljen 
til nye tiltag. Kr. 2.338, som er øremærkede stiftsfondspenge, uddeles i overensstemmelse 
med fondens formål. 
 

d) Stiftsrådet godkendte at stiftsbidraget udmeldes på baggrund af et budget for 2019 på kr. 
3.000.000, svarende til en stiftsbidragsprocent på 0,60 %. Stiftsrådet bemyndigede biskoppen 
til at behandle og godkende ansøgninger på op til 5.000 kr. af puljen til nye tiltag. Stiftsrådet 



 

bemyndigede biskoppen og formanden til at behandle og godkende ansøgninger på op til 
25.000 kr. af puljen til nye tiltag. 
 

e) Karen Sundbøll redegjorde for muligheden for, at ansøgninger om støtte til kirkelige 
aktiviteter fremsendes til omprioriteringspuljen.  
 

f) Stiftsrådet tog Birgitte Møldrups opfølgning på trosfrihedsprojektet til efterretning, og 
udtrykte stor påskønnelse for hendes arbejde.  
 

8. Stiftsmidler. 
 

a) Afkastrapportering fra Jyske Bank for 2017 og oversigt over urealiserede kursgevinster blev 
taget til efterretning. 
 

b) Årsredegørelse og årsrapporten for 2017 for stiftsmidler blev godkendt. Karen Sundbøll 
bemyndigedes til at underskrive årsrapporten 
  

c) Indlånsrenten for 2019 fastsættes til 1,5 % p.a.  
 

d) Udlånsrenten for 2019 fastsættes til 1,75 % p.a. 
  

e) Søren Kallestrup oplyste, at han havde deltaget i det første bestyrelsesmøde i januar måned 
2018. Det var et godt og oplysende møde i forhold til det kommende arbejde i bestyrelsen. 
 

f) Stiftsrådet godkendte, at der bevilges et lån af stiftsmidlerne på kr. 16.333.555 med en løbetid 
på 17 år og med første afdrag juni 2018, til Sankt Nicolai kirke, Vejle provsti. 
Udlånspolitikken med fokus på blandt andet løbetid på lånene foreslås som en temadrøftelse 
med provstierne på et kommende fællesmøde. 
 

g) Oversigten over bevilgede lån blev taget til efterretning  
 

9. Biskoppen, formanden og stiftskontorchef Lars Kjærgaard udpegedes til en arbejdsgruppe der 
står for planlægningen af stiftsrådets visionsdag den 11. april 2018, kl. 9-15, i Gammel 
Haderslev sognegård. 
 

9A. Biskoppen orienterede om det kommende opslag af provstestillingen i Vejle. Biskoppen agter 
at bevare stillingen i Sankt Johanes sogn. Stiftsrådet tog placeringen til efterretning. 
 
9B. Biskoppen bad om og fik tilslutning til, at navnet for stiftets arbejde for og med migranter, 
asylsøgere og flygtning ændres fra asyl– til det mere dækkende migrantarbejde. Det samme er 
sket på landsplan (Folkekirkens Asylsamarbejde hedder nu Folkekirkens Migrantsamarbejde) 
 

10. Arbejdsgruppens oplæg til et program for stiftsrådenes fællesmøde den 27/10 2018 blev 
drøftet. Udvalget arbejder videre med programmet. 
 

11. Status på omvalget i Sønderborg provsti. 



 

 
Kører planmæssigt. Der er orienteringsmøde 1. marts. 2018.  
 

12. Siden sidst 
 
Karen Sundbøll orienterede om henvendelsen fra det afgående budgetsamråd til Kirkeministeriet 
og departementschefens svar til Tom Ebbe Jakobsen. Lægges ud i grupperummet. 
 
Karen Sundbøll orienterede om indbydelsen fra FUV til konference om Teologi og ledelse på 
Liselund i perioden 20.-22. november 2018. Som repræsentant for stiftsrådet deltager Karen 
Sundbøll i konferencen. 
 
Karen Sundbøll orienterede om indbydelsen fra projektleder Hasse Jørgensen og Esben Thusgård 
til konferencen ”Kirken i by og på land” i Løgumkloster i perioden 7.-8.maj 2018. Lægges på 
DAP og medlemmerne melder tilbage asp. for evt. tilmelding 
 
 
Karen Sundbøll orienterede om indbydelsen fra LWF Center Wittenberg til seminar i Wittenberg 
i perioden 9.-18. august 2018. Lægges på DAP og medlemmerne melder tilbage asp. for evt. 
tilmelding. 
 
Biskop Marianne Christiansen vil i stikordsform efterfølgende udsende orientering om siden sidst. 
Biskoppen var omkring følgende emner: 2020 genforeningen. Stiftsundersøgelse – opgave og 
brugerundersøgelse. Opfølgning på 2012 arbejdsmiljørapporten for folkekirken. Forskel på 
økonomi i provsti og sogne. Provsterne og biskoppen rejser på studietur til Libanon og ser på 
religionsmøde og migrantarbejdet. Biskoppen og domprovsten foreslår, at stiftsrådet tager 
initiativ til en undersøgelse af betydningen af præstegården i sognet i nutiden. 
 

13. Stiftskontorchef Lars Kjærgaard henviste til biskoppens redegørelse ovenfor. 
 

14. Stiftskontorchef Lars Kjærgaard orienterede om den gennemførte trivselsundersøgelse i 
stifterne. 
 

15. Stiftskontorchef Lars Kjærgaard orienterede om status på det nye journaliserings og 
sagsbehandlingssystem F2 
 

16. Stiftskontorchef Lars Kjærgaard orienterede om overgangen til KMD løn. Stiftsrådet udtrykte 
stærk utilfredshed med, at systemet ikke var klar til brug, inden det blev udrullet i sognene og 
ønskede, at kritikken blev adresseret til de ansvarlige. 
 

17. Evt. 
 
Karen Sundbøll orienterede om en henvendelse fra Landsforeningen af menighedsråd, hvor de 
orienterer om deres igangværende fokus på stiftsrådene som organ og deres arbejdsopgaver. 
 
Annelise Mohr oplyste, at KAS/GIAS systemerne skal udbydes igen. 


