
Referat af møde i Stiftsrådet  
torsdag den 5. maj 2022 kl. 16.00 

 

Sted 

Vor Frue Kloster, Hestemøllestræde 3 A, Helsingør 

Mødedeltagere 
Biskop Peter Birch, domprovst Eva Tøjner Götke, provst Jørgen Christensen, 
sognepræst Kim Eluf Fischer Nielsen, sognepræst Lisbeth Munk Madsen, Hans-

Henrik Nielsen – Ballerup-Furesø provsti, Claus Johan Due Jensen – Fredensborg 
provsti, Birthe Larsen – Frederikssund provsti, Poul Erik Kandrup – Frederiksværk 

Provsti, Otto Rühl – Helsingør Domprovsti, Annette M.D. Dragsdahl – Hillerød 
provsti, Søren Ødum Nielsen – Kgs. Lyngby provsti, John Theil Münster – Rudersdal 
provsti, Mogens Kühn Pedersen – Gladsaxe-Herlev provsti 

 

Afbud sognepræst Dennis Jelstrup, Tommy Tinggaard R. Carlsen - Glostrup provsti, 

Knud Svenning Rasmussen – Høje Taastrup provsti, Solveig Ferm Petersen – 
Rødovre-Hvidovre provsti, Jens Bache – Gentofte Provsti 

Fra stiftsadministrationen 
Stiftskontorchef Annette Nordenbæk, økonomisk specialkonsulent Morten Stützer, 

stiftsfuldmægtig Ole K. Nielsen, stiftskonsulent Birgitte Stoklund Larsen 

 

                             

1. Godkendelse af dagsorden 
  

Under punkt 6 tilføjes lån i stiftsmidler, der administreres af Viborg Stiftsråd.  
 
Dagsordenen er godkendt med denne ændring.   
2. Referat af møde den 10. februar 2022 
 

Invitation til udvalg til deltagelse i stiftsrådsmøde skubbes med et møde.  
 

3. Referat af Stiftsrådets visionsdebatmøde den 21. april 2022 
 

Mogens Kühn Pedersen var til stede på visionsdebatmødet 21. april.  
 
Der blev afstemt igen, resultatet vedlægges.  

 
 

Stiftsrådets udvalg bør tage de særlige grupper op til diskussion for at fokusere og 
konkretisere udvalgenes opgave i forhold til visionerne i Helsingør Stift.  
 

Busreklamer ang. drop-in dåb har virket rigtig godt.  
 

Når der diskuteres faldende dåbstal, skal vi se på flere ressourcer end blot præsten. 
Præsterne har arbejdet på projektet i 10 år.  Når disse forskellige ressourcer, der 
kan understøtte processen, er identificeret, må vi se på, hvad vi fra stiftsrådet kan 

levere for at understøtte den lokale indsats. Vi skal konkretisere og fokusere 



debatten, hvor vi samtidig breder ansvaret ud til flere mennesker lokalt. Præsterne 
er trætte af at få at vide, at de blot skal døbe flere. Vi må spille ind i dette med 

hvordan, her har alle en opgave ikke blot præsten. 
 

Det ønskes, at et centralt organ understøtter dåbsopgaven. 
 
Læge medlemmer har også et ansvar for dåbstallet. Der kræves meget logistik til 

drop-in dåb, her er der behov for, at læge medlemmer understøtter arbejdet. 
 

Det blev foreslået, at 4 medlemmer af stiftsrådet sætter sig sammen og pinder 
behovet ud. 
 

Stiftet er i en faciliterende rolle, her kan stiftet sørge for en erfaringsopsamling, der 
skal munde ud i værktøjskasser, der gør, at det er nemmere at handle lokalt.  

 
Vi kan forankre en vision i ét udvalg, men flere udvalgs områder overlapper, derfor 
skal flere inddrages, selvom det er forankret i ét udvalg. Denne samtale på tværs af 

udvalgsstrukturen er der taget hul på. 
 

Vi skal også se på nuværende projekter og hvordan de bruges, herunder 
babysalmesang.  
 

Man kunne overveje dåbsoplæring ala konfirmationsforberedelse.  
 

Stiftsrådet beslutter på baggrund af diskussionen at nedsætte en arbejdsgruppe på 
4-5 mennesker, der skal udarbejde et konkret oplæg til næste stiftsrådsmøde ang. 
implementeringen af strategidrøftelsen. 

 
Arbejdsgruppen består af: Annette Dragsdahl, John Theil Münster, Claus Due, Søren 

Ødum Nielsen, Peter Birch og Birgitte Stoklund Larsen.  
 
Der skal nedsættes et udvalg til udarbejdelse af en grøn-omstillings-strategi i 

Helsingør Stift, der skal laves et kommissorium for dette udvalg. Udvalget skal 
facilitere det lokale arbejde. Der bør indhentes lokale slagplaner for grøn kirke 

lokalt, der skal bruges til inspiration for stift, provsti og særligt menighedsråd.  
Udvalget nedsættes på næstkommende stiftsrådsmøde.  

 
 
Referatet blev godkendt  

 
 

4. Referat af Stiftsrådets strategidrøftelser den 24. juni 2021 
 

(er på dagsorden da der er kommet nye medlemmer i Stiftsrådet)  
 
 

 



5. Meddelelser 
 

- ved formanden 

Udtalelse om grøn omstilling til kirke.dk.  

Budgetlovsarbejdet fortsætter og Formanden sender stiftsrådets høringssvar til 
stiftsadministrationen til videre fremsendelse til KM.   

 
 
- ved biskoppen 

Biskoppen orienterede om bispemødet, hvor der var besøg fra statsministeren, 
drøftelse af den videre proces vedr. liturgiarbejde, nedsættelse af dåbskommission 

og kirkeministeren deltog om onsdagen. På bispemødet lagde biskoppen billet ind 
på, at Helsingør Stift skal afholde den nationale Sorgkonference i 2024. Den blev i 

år afholdt i Viborg Stift med 165 deltagere.  
 
 

Biskoppen mindede om, at idékatalog over Ukraine-initiativer ligger på stiftets 
hjemmeside. 

 
Biskoppen orienterede om, at Frikirkenet har rakt ud for at afsøge muligheden for 
lokale samarbejder, hvor forskellige kirkelige problemstillinger klargøres for lokale 

politikere. Biskoppen udtrykte glæde ved dialogen, men understregede også, at det 
er vigtigt at de kirkelige forskelle også er tydelige.  

 
Der er Himmelske dage 26-29. maj i Roskilde. 
 

Det er målet at lave en konference i stiftet, hvor alle Provstiudvalgsmedlemmer 
inviteres i 2023. Konferencen skal sikre, at Stiftsrådets visionsdebat forankres 

lokalt. Det er vigtigt, at de lokale input kommer frem, da de er centrale for arbejdet. 
Biskoppen regner med, at der cirka skal inviteres 100 mennesker til konferencen.  
Der er i igangsat et fælles projekt med andre sjællandske stifter. Dette blev skudt i 

gang i mandags og løber over det næste år. Målet er at give værktøjer, der 
kvalificerer både sagsgange og samskabelsesprocesser.  

 

 

- ved stiftskontorchefen 
 

Stiftskontorchefen orienterede om, at de udarbejdede sikringsrapporter bearbejdes 
af Forsikringsenheden, og at disse gerne skal udmøntes i konkrete lokale tiltag. 
 

Det generelle billede fra sikringsrapporterne er, at el-installationer halter på tværs 
af landets stifter. I den forbindelse mindes om branden i Hyltebjerg Kirke i Vanløse.  

Der er indhentet ekstern hjælp til, hvordan Forsikringsenheden behandler 
entreprisesager. 
 

Mediekonsulent Malene Bjerre er sygemeldt for tiden. Sille Arendt er trådt ind, 
hvilket Birgitte Stoklund arrangerede. Steen Toft Winter gør det rigtig godt, men der 

er dog alligevel lavet en hård prioritering af de mange opgaver.   



 
Én konsulentrunde er afholdt på denne sidde af sommerferien, og der er to på den 

anden side af ferien. Der har været afholdt ét gå-hjem-møde i år, meget snart 
afholdes der endnu et møde.  

Kontorchefen takkede i den forbindelse for den modtagelse, som 
stiftsadministrationen modtager lokalt.  
 

 

Beslutningspunkter 

6. Status for stiftsmidlerne 
 

Bilag: Oversigt over stiftsmidler og kapitalopgørelse for Helsingør Stift 
 

Stiftsrådet vurderer, at vi får brug for at låne op til 75 mio over den kommende 
årrække. Stiftsrådet ønsker at kunne låne dette over flere større klumper fra 
stiftsmidlerne bestyret af Viborg Stiftsråd (KAS).  

Økonomiudvalget godkender den endelige låneansøgning.  
 

7.  Bindende stiftsbidrag – 2022 
 

Bilag: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022          
 
 

 

8. Stiftskonsulent Birgitte Stoklund Larsen 

 
Bilag: 

- Notat vedrørende teologi for voksne – Helsingør Stift 
 
Der nedsættes en udvalg, hvis fokus er at udarbejde en model for dette projekt, jf. 

bilag. 
 

Udvalget består af:  
John Theil Münster, Poul Erik Kandrup, sognepræst Henrik Vinther, Eva Tøjner 
Götke, sognepræst Thomas Gylnæs Nielsen og Birgitte Stoklund.  

 
Kommissoriet blev godkendt 

 

9. Ansøgninger 

 a. Foreningen for Kirkegårdskultur 
 

Bilag: 
- Ansøgning om støtte på 5.000-9.000 kr. til trykning af en bog om bevarings-

værdige gravstedsstrukturer. 
(Foreningen har også ansøgt de øvrige stifter om støtte) 
 

Ansøgningen blev godkendt op til 5.000 kr. 
 



 b. Landsforeningen af Menighedsråd 
 

Bilag: 
- Ansøgning om støtte til den Kirkelige filmpris Gabriel der uddeles på Lands-

foreningens årsmøde den 11. juni 2022 
 
Ansøgningen blev ikke godkendt med henvisning til, at organisationen vurderes til 

at være stor nok til at bære denne økonomiske byrde.  
 

Orienteringspunkter: 

10. Fællesfondens Budgetsamråd 

 
Orientering ved Hans-Henrik Nielsen. 

 
Stiftsrådet bakkede op om indstillingen. 
 

11. Den fælles kapitalforvaltning 
 

Orientering ved John Theil Münster 
 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 10. maj, hvor der skal vælges administrator, jf. referat 
af stiftsrådsmødet 10. februar 2022. 
 

Jyske Bank Invest har budt på opgaven. 
 

12. Stiftspræstekursus 
 

I år er kurset tilbage på Grundtvigs højskole 13.-15. juni, der er pt. tilmeldt 101 
præster. Fokus er årets kursus er hvor kirken står efter en krise med 
perspektivering tilbage til mellemkrigstiden. 

 

Orientering fra udvalg: 

13. Diakoniudvalget/Dansk Diakoniråd (Samvirkende Menighedspleje) 
 

Diakonikonsulent Line Sørig (i Gladsaxe-Herlev Provsti) er ny repræsentant for 
Samvirkende Menighedsplejer 

 
Orienteringen blev taget til efterretning.  
 

 

14. Kommende møder 

 
 

Torsdag den 8. september 2022 – kl. 16.00 
Religions-pædagogisk udvalg inviteres til i ca. 15 min at præsentere deres arbejde. 
 

Torsdag den 24. november 2022 – kl. 16.00 
Kommunikationsudvalget inviteres til i ca. 15 min at præsentere deres arbejde. 

 



Torsdag 9. februar 2023 – kl. 16.00 
Diakoniudvalget udvalg inviteres til i ca. 15 min at præsentere deres arbejde. 

  

15. Eventuelt 

 
 

 

Mødet sluttede kl. 18:45 












