
Referat af møde i Stiftsrådet  
torsdag den 24. november 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 Dennis Jelstrup, sognepræst 

Lisbeth Munk Madsen, Hans-Henrik Nielsen – Ballerup-Furesø provsti, Birthe Larsen 
– Frederikssund provsti, Poul Erik Kandrup – Frederiksværk Provsti, Tommy 

Tinggaard R. Carlsen - Glostrup provsti, Annette M.D. Dragsdahl – Hillerød provsti,  
Søren Ødum Nielsen – Kgs. Lyngby provsti, John Theil Münster – Rudersdal provsti, 
Jens Bache – Gentofte Provsti, Mogens Kühn Petersen – Gladsaxe-Herlev provsti, 

Otto Rühl – Helsingør Domprovsti, Claus Johan Due Jensen – Fredensborg, Solveig 

Ferm Petersen – Rødovre-Hvidovre provsti 

Afbud Knud Svenning Rasmussen – Høje Taastrup provsti, 

Fra stiftsadministrationen 

Stiftskontorchef Annette Nordenbæk, økonomisk specialkonsulent Morten Stützer, 
stiftskonsulent Birgitte Stoklund Larsen, stiftsfuldmægtig Ole K. Nielsen (ref) 

 

                             

1. Godkendelse af dagsorden 

 
Dagsordenen blev godkendt.  

 
 

2. Kirken i sommerlandet 
 
15 min. oplæg fra arbejdsgruppen ved Sarah Auken vedrørende gruppens arbejde 

og resultater. 
 

Bilag: 
- Anbefalinger vedr. kirken i sommerlandet i Helsingør Stift 
 

 
Søren Ødum Nielsen takkede for oplægget på vegne af stiftsrådet.  

3. Religionspædagogisk Udvalg 
 

15 min. oplæg fra Religionspædagogisk Udvalg vedrørende udvalgets arbejde og 
opgaver. 
 

Medlemmer til stede: Pernille Nærvig, Bodil Olesen, Eigil Saxe og Kim Eluf Fischer 
Nielsen 

Søren Ødum Nielsen takkede for oplægget på vegne af stiftsrådet. 



4. Referat af møde den 22. september 2022 
 

Referatet skal sendes hurtigere ud. 
Referatet blev godkendt. 

5. Meddelelser 
 

- ved formanden 

Der er fælles stiftsrådsmøde i Odense lørdag den 26. november, der er 4-5 

deltagere tilmeldte fra Helsingør Stiftsråd. 
Koordinationsudvalget har afholdt sit første møde. Dette arbejde er i sin startfase. 
  

- ved biskoppen 
 

Biskoppen orienterede om, at der har været afholdt Landemode 1. oktober 2022.  
Som ny biskop er biskoppen i gang med at sætte sit fingeraftryk på landemodet, det 
er i proces. Derfor modtager biskoppen gerne feedback på de ændringer, der laves 

og kan laves. Det blev rejst, at nadveren havde været savnet, biskoppen oplyste, at 
dette skyldes, at to provster skulle kreeres, hvorfor der ikke var plads i programmet 

i år. I 2023 er der på nuværende tidspunkt ikke udsigt til kreering til Landemodet, 
hvorfor nadver vil indgå i gudstjenesten.  

 
Biskoppen nævnte samvirkematerialet. Det er biskoppens indtryk, at der er blevet 
taget godt imod dette. Præsteforeningen har lagt materialet på sin hjemmeside.  

Andet oplag af materialet er blevet trykt. Kasserne står i stiftet, hvor 
stiftsrådsmedlemmerne kan tage 1-2 eksemplarer med hjem. Der tages forskellige 

tiltag for at implementere materialet i sognene på tværs af stiftet. Flere af de øvrige 
stifter bruger materialet, der også har været omtalt i Menighedsrådenes Blad 
 

Ny i huset er Benjamin Birk Christophersen, der er tiltrådt den 7. november som ny 
mediekonsulent. Benjamin har tidligere været ansat i DRs Genstart og kirke.dk, 

samt kommer med en kirkelig baggrund.  
 
Opslaget af en ledig og midlertidig juriststilling med fokus på arbejdsmiljø er blevet 

forlænget, og det har givet pote, for nu er der kommet ansøgere. Opslaget udløb i 
går 23. november.  

  
Der har været afholdt en vellykket akademidag for nye præster 28. oktober med 20 
ud af 32 deltagere, kursusdag om arbejdsmiljø 2. november og 16. november var 

der mentordag.  
 

Der er offentliggjort en Kriseberedskabsplan, der er vedtaget for Folkekirken. 
Folkekirken spiller en vigtig rolle i samfundet, også i krisetid. Derfor er der lavet 
denne kriseberedskabsplan, der skal sikre, at Folkekirken under en national krise 

fortsat kan udøve sit virke. Det gælder både kirkeligt i forhold til evangeliets 
forkyndelse, gudstjenester, kirkelige handlinger og sjælesorg, men også 

samfundsmæssigt i forhold til personregistrering m.v.  
 
Planen for kriseberedskabet er udarbejdet i et samarbejde mellem biskopperne, 

Præsteforeningen, Provsteforeningen, repræsentant for kirkefunktionærerne og 



Landsforeningen af Menighedsråd. Og netop samarbejdet er styrken i 
kriseberedskabsplanen. 

 
Erfaringerne fra coronakrisen tydeliggjorde behovet for en fælles 

kriseberedskabsplan, og det er blandt andet disse erfaringer, som arbejdsgruppen 
har brugt i udarbejdelsen af kriseberedskabsplanen. 
 

Den 8. november har biskoppen afholdt møde med bestyrelserne for 
Distriktsforeningerne i Helsingør Stift.  

 
Biskoppen mødtes med stiftets kirke- og kulturmedarbejdere den 4. november. 
Biskoppen udtrykte vigtigheden af de opgaver, som denne personalegrupper udfører 

for Folkekirken. Det var en opløftende og god dag, der vidner om stort engagement 
og faglig stolthed.  

 
Den 26. november, på lørdag, kl. 15 er der julekoncert i domkirken, hvor biskoppen 
ligeledes håber at se mange fra stiftet.  

 
Der afholdes migrantkonference 14. januar 2023 i Buddinge Kirke, programmet 

ligger på hjemmesiden.  
 
Biskoppen opfordrede til deltagelse i den grønne omstilling. Et af initiativerne, man 

fra stiftet har taget, er at forvilde klosterhaven, med det formål at understøtte 
biodiversiteten. Der ses desuden på opsætning af ladestandere til elbiler, ikke blot 

på stiftets egne parkeringspladser.  
 
Biskoppen fremhævede, at da han havde nævnt for provsterne, at stiftsrådet har 

lavet et teologisk forløb, blev der udtrykt begejstring fra provstekollegiet, samtidig 
med, at de ønskede at deltage aktivt i projektet. Marianne Telling har sagt ja til at 

tage ansvaret for projektet som kursusleder og vil indgå i projektets 
bestyrelseskonstruktion. Der vil ligeledes blive tilknyttet en kursussekretær.  
 

4. marts 2023 er der provstikonference på Pharmakon i Hillerød. Dagsorden tilgår 
meget snart. Alle PU-medlemmer, Stiftsrådet og udvalg under stiftsrådet og ansatte 

i provstisekretariaterne inviteres.  
 

Jørgen Christensen trækker sig som formand for Diakoniudvalget, samt udtræder af 
udvalget, Biskoppen takkede for mange års tro og beundringsværdig indsats. Som 
ny formand indtræder provst Jørgen Degn Bjerrum. 

 
- ved stiftskontorchefen 

 
Stiftskontorchefen orienterede om, at der den 7. november blev afholdt et webinar 
om ladestandere, arrangeret i et samarbejde mellem FGO, Fyens stift, LaM og FE 

samt stifternes byggegruppe. Der var 236 tilmeldte fordelt på 95 provstier, og 110 
deltog. På Fyens Stifts hjemmeside ligger der den samarbejdsaftale, som er indgået 

mellem alle provstier i Fyens stift om at få afdækket, hvor mange steder, der skal 
opstilles ladestandere, senest 1. januar 2025.  
 



Konsulentrunderne er der godt i gang i, ultimo november og primo december køres 
der 3 dage.  

 
Stiftets whistleblowerordning er nu i funktion og to medarbejdere har modtaget 

undervisning i whistleblowerordningen. De to medarbejdere er Stefanie Laursen og 
Ole K. Nielsen, der er udpeget som henholdsvis primær og sekundær betroet 
medarbejdere. Stiftets whistleblowerenhed udgøres af den primære betroede 

medarbejder sammen med en medarbejder fra Kammeradvokaten. Ordningen 
dækker alle sognepræster ansat i Helsingør Stift, stiftsrådsmedlemmer samt 

stiftsadministrationens ansatte. De få menighedsråd i stiftet, der har mere end 50 
ansatte, har tillige fået tilbud om at indgå en lignende ordning. Hvert stift/MR over 
50 ansatte vil skulle indgå en egen aftale. Der er ikke mulighed for, at f.eks. MR 

med under 50 ansatte, kan tilslutte sig stiftets aftale.  Reglerne om 
whistleblowerordninger er til hinder for en sådan løsning. MR med under 50 ansatte 

kan godt etablere en sådan aftale med en udbyder.  
 
Stiftskontorchefen oplyste desuden, at der 5. december vil være gå-hjem-møde i 

Lillerød Sognegård, hvor stiftet vil holde oplæg om byggesager og 
kirkefunktionærsager. Rådsmedlemmerne blev opfordret til at sprede information 

om dette møde lokalt i provstierne.  
 
Det nye intranet, der skal afløse DAP, går i luften i uge 15 i 2023. Det vil sige, at nu 

starter der et større arbejde med stillingtagen til, hvilket indhold der skal flyttes fra 
den nuværende DAP over til det nye intranet. Derefter skal det flyttes. Den nye DAP 

udmærker sig ved, at den kan tilgås uden, at man skal bruge et login, men der vil 
fortsat være grupperum, der kun kan tilgås med login. Tanken bag den nye DAP er, 
at man på denne platform finder al intern kommunikation i folkekirken, hvorimod 

kommunikation rettet til og mod eksterne skal ligge på det enkelte stifts 
hjemmeside. 

 
Det blev rejst, at det er kritisk, hvis rygterne er sande om, at kun 2 MR-medlemmer 
får gratis adgang til den ikke-fortrolige postkasse, og at adgang i øvrigt sker efter 

betaling. Der var generel enighed om dette potentielle kritikpunkt. Der blev 
opfordret til, at spørgsmålet bliver afklaret. Stiftskontorchefen søger at få 

spørgsmålet afklaret.  
 

Beslutningspunkter 

6. Valg af formand 

 
- for 1 år – blandt de læge medlemmer 
 

Søren Ødum Nielsen blev valgt.  
 

Formanden leder nu mødet 
 

7. Valg af næstformand 
 

- for 1 år – blandt de læge medlemmer 
 



Claus Due blev genvalgt.  
 

8. Status for stiftsmidlerne 
 

Bilag:  
Stiftsmidler oversigt pr. 30. september 2022 

 

- Lav udbetaling på stiftsmiddellån i 3. kvartal (sort firkant – 0,3 mod 

20,3) – der er udbetalt 3,8 mio.kr. i 4. kvartal til d.d.  
- Ingen nye lån i 3. kvartal – ingen nye bevillinger i 4. kvartal – 

restbevillingen er faldet til 39,9 mio.kr. pr. dato – 24. mio.kr. af 

denne restbevillinger vedrører lån, som endnu ikke er påbegyndt, 
derudover 13,7 mio.kr. i Glostrup, hvilket påvirker estimatet for 

indeståender 
- Forøget ”interesse” i indlån og salgssummer. Stigning i forhold til 

2021. Tendens fortsat i 4. kvartal (ca. 1,4 mio. kr. til d.d.). 

- Fald i gravstedsindbetalinger – 1,3 mio.kr. lavere pr. 30/9 i år i 
forhold til 30/9 sidste år (18,8 mod 20,1). I 4. kvartal i år er 

indbetalt 4,4 mio.kr. mod 5,9 mio.kr. i samme periode 2021.  
- Bogføring af investeringsbeviser er stadig ikke opdateret. 

- Indestående i kapitalforvaltning: 32,7 mio.kr. pr. d.d. med ikke 
realiseret kurstab på 3,5 mio.kr. 

- Samlet er der stadig en forventning om, at der vil opstå et 

lånebehov, men grundet den seneste udvikling er datoen rykket 

længere ud i fremtiden end tidligere forventet. 

Angående faldet i gravstedsindbetalinger blev det nævnt, at der pt. ses en tendens 
til, at antallet af kirstegrave falder.  Det kan blive et problem, da stiftet har mange 

kirker, der er inden for en årrække skal renoveres. 
 

9.  Bindende stiftsbidrag – 2022 
 
Bilag: Budgetopfølgning pr. 30. september 2022          

 
Pr. 30. september er der samlet et underskud på 544.000 mod et periodiseret 

forventet underskud på 1.388.000 kr. Hvilket er en positiv afvigelse på 844.000. 

Enkelte afvigelser, hvortil der skal knyttes bemærkninger: 

- Overskridelser på lønninger skyldes fortsat feriepengeregulering. 
Disse har været mindre i 3. kvartal, så der må forventes en positiv 

regulering pr. 31/12. 
- På 50% mediekonsulent indgår løn til vikar for Malene. 
- Alle udvalg/budgetområder udviser en mindreforbrug i forhold til 

budgettet.  
- Eneste undtagelse er ”ad hoc” - afvigelsen på udviklingsprojekter har 

været omtalt tidligere, og skyldes den store udgift vedrører projekt 

”dåbsstatus”. 

Et estimat pr. dags dato for hele 2022 viser er forventet underskud i omegnen af 
800.000 hvilket er omkring 800.000 mindre end budgetteret. 



 
Det blev ønsket budgetafvigelser blev anført i procent, da dette skaber et hurtigere 

overblik. 
Supervisionsordningen har været presset på mandskab, denne opnormeres i den 

kommende fremtid. Der er stadig en venteliste på 26 præster, men der kommer en 
opnormering af kapaciteten. 
 

Stiftsrådet ønskede en opdatering på supervisionsordningen på de kommende 
møder. 

10. Religionspædagogisk Udvalg 
 

Bilag: 
- Ansøgning om opnormering af 2 konsulentstillinger pr. 1. januar 2023. 
  Opnormering af voksenpædagogisk stiftskonsulentstilling til 50% 

  Opnormering af gerontopædagogisk stiftskonsulentstilling til 50% 
 

Det blev besluttet, at en gerontopædagogisk stiftskonsulentstilling konsulent 
opnormeres fra 25 % til 50 %. 
 

Voksenpædagogisk konsulent fortsætter på 0 %, for nu.  
 

Den voksenpædagogiske indsats styrkes i det kommende år med etableringen af 
Teologi for Voksne.  
 

Samspillet mellem udvalgene og konsulenterne skal prioriteres, så konsulenterne 
ikke ender som én-mands-hære.  

 
Stiftskonsulent har ikke været inviteret til Religionspædagogisk Udvalgs-møder 
endnu. Stiftskonsulenten kommer gerne, hvilket medlem af udvalget, Kim Eluf 

Fischer Nielsen, responderede positivt på.  
 

 

11. Stiftsadministrationens overhead 

 
Bilag eftersendt:  
Notat om overhead 

 
Bilaget tages som en orientering og overgår til Stiftsrådets Økonomiudvalg, hvor det 

viderebearbejdes. Spørgsmålet om overhead sættes på dagsordenen på et senere 
møde (februar 2023).  
 

12. Teologi for voksne 
 

Bilag:  
Budget Teologi for voksne – fra år 0 (halvt år) til fuldt udbygget kursus år 3 

 
Økonomiudvalget bør indtænke en underskudsgaranti, da projektet skaber en 
forpligtelse for Stiftsrådet uafhængigt af indtægt.  

 
Det fremsendte budgetforslag blev godkendt.  



13. Budget for bindende stiftsbidrag 2023 
 

Bilag: 
- Budgetønskeskabelon til stiftsrådets budget 2023 

- Stiftsbidraget - Materiale til stiftsrådet - Rebudget 2023 

Budgettet blev gennemgået.  

Der oprettes en pulje, der bl.a. er tiltænkt at MR kan søge til grønne projekter i dets 

projekteringsfase. Det skal ikke anvendes til ”stik spaden i jorden”-fasen. 

Der udsendes et budgetskema til alle udvalg i december, der skal udfyldes og være 

Økonomi Udvalget i hænde inden 10. januar.  

Budgettet vedlægges i dets vedtagne form, dog således at der skal arbejdes med 

flere af de foreslåede udvalgs økonomi.  

 

14. Retningslinjer for Støtteudvalget  
 

Bilag: 
- Udkast til ændring af Retningslinjer for Støtteudvalget. 

 
På hjemmesiden bør der nævnes forskellige eksempler på ting, der er blevet støttet 
tidligere.  

Der udarbejdes et ansøgningsskema til støtteudvalget for at guide ansøgere på rette 
vej i en ansøgning for at sikre, at fremsendte ansøgninger er klar til en materiel 

behandling.  
 
Retningslinjerne blev godkendt.   

   

15. Kommissorium Udvalget for den grønne omstilling 

 
Bilag: 

- UDKAST Kommissorium Udvalget for den grønne omstilling  
 
”økonomisk” i pind 3 slettes.  

Frederiksværk og Frederikssund Provstier er godt i gang og har afsat millionbeløb til 
den grønne omstilling i provstierne. 

 
Det blev udtrykt betænkelighed ved, om puljen ikke skal blive en ’fordobling’ af det 

landsdækkende arbejde i Folkekirkens Grønne Omstilling, men skal holde den 

grønne dagsorden i hævd på stiftsplan.    

 
Oven på diskussionen genbearbejdes kommissoriet i udvalget.  
 

 Orienteringspunkter: 

16. Fællesfondens Budgetsamråd 
 
Orientering ved Hans-Henrik Nielsen 



 
Ej nyt, da sidste stiftsrådsmøde lå efter sidste møde i budgetsamrådet.  

 

17. Den fælles kapitalforvaltning 

 
Orientering ved John Theil Münster 

 
Der er bestyrelsesmøde 10. december, hvor John Theil Münster vil deltage på 
teams, da hverken han eller suppleanten kunne fysisk. Der har været fald i 

kapitalerne på det seneste, hvilket skyldes den generelle økonomiske situation. 
 

18. Folkekirkens Nødhjælp 
 

- Referat fra mødet den 1. oktober 2022 
 
Orienteringen blev taget til efterretning.  

 

19. Landsnetværket Kirken på Landet 

  
Bilag: 

- Rapport fra årsmødet i august 2022 
 
Der er en afklaring i gang for arbejdet i 2023, hvor Landsnetværkets fremtid 

diskuteres 
 

Orienteringen blev taget til efterretning.  
 

20. Mellemkirkeligt Udvalg 
 
Bilag: 

 
- Referat af mødet i MKU den 3. november 2022 

 
Der ønskes en rapport fra repræsentanten i det Mellemkirkelige Råd.  
 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
 

21. Kommunikationsudvalget 
 

Bilag: 
- Referat af mødet den 7. september 2022 
 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
 

22. Arbejdsmiljøudvalget 
 

Bilag: 
- Referat af mødet den 26. august 2022 
 



Orienteringen var taget til efterretning på sidste møde. 
 

23. Migrantmenighedernes domkirketræf 
  

Bilag: 
- Poul Erik Kandrups rapport fra Migrantmenighedernes domkirketræf i København 

 
Thorkild Bo Jørgensen står på som kontaktperson, dette skal rettes.  
 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
 

24. Danske Kirkers Råd 
 

Bilag: 
- Referat af DKRs Fællesmøde den 29. oktober 2022 
 

Himmelske Dage 2025 skal holdes i Silkeborg ifm. Kristi himmelfart. 
 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
 

25. Kommende møder 

 

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

Fremsendte forslag til møde datoer:  
25. maj 2023  

7. september 2023  
9. november 2023  

8. februar 2024  
 
Datoerne blev godkendt, det blev nævnt, at de vedtagne datoer i videst muligt 

omfang ikke skal ændres.  
 

26. Eventuelt 
 

John Theil Münster havde ikke underskrevet referatet for mødet 22. september 
2022. 
 

 

Mødet sluttede kl. 1925 

Otto Rühl gik 1645 

Jens Bache gik 1800  

Dennis Jelstrup gik 1815 

Solveig Ferm Petersen gik 1825 










