
 Dok.nr. 62948/14 
 
 

Beslutningsreferat 
 fra møde i Stiftsrådet  

den 22. maj 2014  
 

Sted 
 

Vor Frue Kloster, Hestemøllestræde 3 A, Helsingør 

Mødedeltagere 
 

Biskop Lise-Lotte Rebel, domprovst Steffen Ravn Jørgensen, provst 
Birgit Hasselager, sognepræst Lisbeth Munk Madsen, sognepræst Bo-
dil Olesen, Verner Hylby - Rudersdal provsti, Eli Hagerup - Glostrup 
provsti, Hans-Henrik Nielsen - Ballerup-Furesø provsti, Otto Rühl - 
Helsingør provsti, Steen Rune - Fredensborg provsti, Verner Bech – 
Hillerød provsti, Birthe Larsen - Frederikssund provsti, Ralf Amstrup - 
Høje Taastrup provsti, Bent Peetz - Frederiksværk provsti, Søren 
Ødum Nielsen - Kgs. Lyngby provsti og Jens Bache - Gentofte provsti 
og Flemming Petersen - Gladsaxe-Herlev provsti (stedfortræder for 
Tove F. Buch) 

Afbud 
 

Tove F. Buch - Gladsaxe-Herlev provsti og Flemming Petersen - Rø-
dovre-Hvidovre provsti 

Fraværende uden af-
bud 

 

Fra stiftsadministra-
tionen 

Stiftskontorchef Anne Sophie Hilbard og stiftsfuldmægtig Thorkil Bo 
Jørgensen 

 
 
 
                            DAGSORDEN                                 BESLUTNINGSREFERAT 
 
 1 Godkendelse af dagsorden 

 
 

 2 Meddelelser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biskoppen omtalte, at biskoppens og provsternes 
fokusområder for Helsingør Stift som hidtil vil 
være: Flere præstestillinger, teologisk efterud-
dannelse, religionspædagogisk arbejde, Kirke-
Skolesamarbejde og kommunikation. 
 
Biskoppen oplyste, at sygehuspræsterne ønsker, 
at der oprettes en særlig supervisionsgruppe for 
sygehuspræster. Herved udvides supervisions-
ordningen fra 3 til 4 supervisionsgrupper, således 
at den nye 4. gruppe bliver en supervisionsgruppe 
for sygehuspræster. 
 
På budgettet for 2014 for stiftsbidraget er der af-
sat 50.000 til supervision for præster. Den fore-
slåede udvidelse skønnes at ville indebære sam-
lede udgifter på i alt på ca. 65.000 kr.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Da der er overskydende midler fra tidligere år fra 
stiftsbidraget, tilsluttede Stiftsrådet sig, at der op-
rettes en ny supervisionsgruppe for sygehuspræ-
ster. 
 
Biskoppen orienterede om, at der oprettes et 
”Rejsehold” i Helsingør Stift, der ved samtaler 
kan yde hjælp til løsning af konflikter mellem 
præster. 
 

 3 Den fælles kapitalforvaltning 
 
 

Eli Hagerup orienterede - særligt om spørgsmålet 
om fordeling af administrationsudgifter mellem 
stifterne.  
 
Stiftsrådet fandt, at Helsingør Stifts repræsentant 
efter omstændighederne bør acceptere en ligelig 
fordeling mellem stifterne af administrationsom-
kostningerne, der udgør ca. 33.000 kr. årligt. 
 

 4 Udpegning af 2 repræsentanter fra 
Helsingør Stift til Økumenisk Forum 
under Danske Kirkers Råd 
 
 

Stiftsrådet udpegede Ralf Amstrup som repræ-
sentant i stedet for Gethe Jacobsen. Udpegningen 
gælder til udgangen af februar 2017. 
 
Udpegningen af den anden repræsentant fra Hel-
singør Stift udskydes til Stiftsrådets næste møde. 
 

  5 Betænkning 1544 om Folkekirkens  
styre 
 
 

Jens Bache har rundsendt høringssvar fra Gentof-
te provsti.  
 
På mødet udleverede Verner Hylby et udkast til 
høringssvar. 
 
I forhold til de tidligere forslag indeholder be-
tænkningen nye forslag vedrørende bloktilskud 
og bispekollegium. 
 
Biskoppen orienterede om indholdet af biskop-
pens høringssvar. 
 
Birgit Hasselager foreslog, at Stiftsrådet ikke af-
giver et fælles høringssvar, men senere ser på de 
indkomne høringssvar fra Helsingør Stift i relati-
on til det konkrete indhold af de kommende lov-
forslag.  
 
Stiftsrådet tilkendegiver, at Stiftsrådet har be-
handlet betænkningen, og at Stiftsrådet imødeser, 
at der bliver god tid til at afgive høringssvar i 
forbindelse med de kommende konkrete lovfors-
lag.   
 



  6 Drøftelse af fokusområder  
for Stiftsrådet 
 

I tilslutning til biskoppens omtale under punktet 
meddelelser orienterede Birgit Hasselager om 
provsternes og biskoppens fokus vedrørende Hel-
singør Stifts vigtigste opgaver. 
 
Søren Ødum Nielsen orienterede om drøftelserne 
på møde i Ideudvalget den 22. maj 2014, hvor 
der blev peget på følgende fokusområder: 
 
Kommunikation af Stiftsrådets opgaver, diakoni, 
inddragelse af frivillige, nedsættelse af økonomi-
udvalg under Stiftsrådet, kommissorier for alle 
udvalg og referater fra udvalgsmøder til Stiftsrå-
det. 
 
Endvidere blev følgende nævnt af stiftsrådsmed-
lemmerne:  
 
- Kirke-Skoletjenesternes gode arbejde. 
 
- Konfirmandforberedelse i relation til skolere-
formen. Den religionspædagogiske konsulent har 
indsamlet erfaringsmateriale. 
 
- Fokus på frivillighed 
 
- Kontakt til Diakoniudvalget  
  Birthe Larsen indtræder i Diakoniudvalget. 
 
Bent Peetz efterlyste bistand til sognenes kom-
munikationsstrategi. Biskoppen pegede på, at 
mediekonsulenten tilbyder bistand hertil.  
 
Nedsættelse af økonomiudvalg:  
Verner Hylby, Søren Ødum Nielsen og Hans-
Henrik Nielsen blev udpeget. 
 

  7 Eventuelt 
 

Der var intet til dette punkt. 
 

  8 Kommende møder 
 
 

Torsdag den 11. september 2014, kl. 16.00 
Torsdag den 20. november 2014, kl. 16.00  
 

 
 
Underskrevet af de deltagende stiftsrådsmedlemmer 


