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Personalesager

Arbejdet med personaleadministration er ofte et af de
områder, hvor menighedsrådet ønsker vejledning. Stiftet kan
her fx. være behjælpelig med:

- Forslag til stillingsopslag
- Bistand ved vurdering af opgaver og timetal i stillinger
- Love og overenskomster
- Lønindplacering
- Ansættelsesbeviser
- Inspiration til stillingsbeskrivelser
- Generel vejledning omkring tjenstlige sanktioner
- Generel forhandlingsvejledning
- Rådgivning om barsel, ferie, feriedage, skat, sygdom, løn,
brug af FLØS, pension
- Vejledning og sparring om samarbejdsaftaler

Københavns Stift hjælper med generel vejledning om ALLE
opgaver for en kontaktperson.
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Københavns Stift er godkendende myndighed i en række

byggesager, og har indsigelsesret i lokalplansager, der berører

kirkerne og kirkegårdene. Men stiftet deltager også i forberedelse

og tilrettelæggelse af byggesagerne, hvis menighedsrådene

ønsker det. Stiftets medarbejdere står til rådighed sammen med

konsulenterne også i planlægningsfasen. Vi rådgiver fx. om:

- Godkendelsesprocessen

- Varmecirkulæret

- Orgelcirkulæret

- Udbudsregler

- Stengærder

- Konsulenterne

I forbindelse med forslag til

lokalplan, vil vi desuden støtte

og inddrage menighedsrådet i

en evt. dialog med kommunen.

Byggesager og plansager

Med jer
hele vejen

Københavns Stift
rådgiver både før, under og
efter en byggesag.
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Økonomi

Forvaltningen af menighedsrådets økonomi er
endnu en opgave, hvor man til tider kan have et
ønske om støtte. Stiftet kan her vejlede om regler
omkring fx.

- Anvendelse af ligningsmidler
- Revision
- Stiftsmidler
- Indsamling i kirkerne
- Fast ejendom
- Diæter
- Økonomiloven generelt
- Bindende stiftsbidrag
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Præsteansættelser

Sognepræster ansættes af Kirkeministeriet, men
når menighedsrådet skal vælge ny sognepræst,
sker det i samarbejde med stiftet. Stiftet kan
derfor også være behjælpelig med rådgivning
omkring hele ansættelsesprocessen, så forløbet
kan blive så smidigt som muligt. Stiftet svarer på
spørgsmål om fx.

- Menighedsrådets overvejelser inden opslag
- Biskoppens orienteringsmøde
- Menighedsrådets indstilling
- Konstitution
- Menighedsrådets rolle ved provsteansættelser
- Lokalfinansiering
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Menighedsrådsarbejdet

Der er i det hele taget mange askpekter i arbejdet
som menighedsrådsmedlem, der kan kræve særlig
rådgivning. Københavns Stift hjælper med dem
alle. Fx:

- Valg til menighedsråd
- Menighedsrådsmøder
- Medarbejdermøder
- Brug af kirken
- Kirkegårde, urner og gravminder
- Offentlighedslov
- Forvaltningslov
- Fælles menighedsråd

"Menighedsrådet er folkekirkens
væsentligeste omdrejningspunkt"
Peter Skov-Jakobsen
Biskop over Københavns Stift
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Forsøgsordningen

Frister
for forsøg

SØNDAG DEN 1. OKTOBER 2017

Ny organisering af
menighedsråd

SØNDAG DEN 1. OKTOBER 2017

Fælles kontaktperson

TORSDAG DEN 15. FEBRUAR 2018

Flytning af ansvar vedr.
bygninger

TORSDAG DEN 15. FEBRUAR 2018

Flytning af ansvar for
administration

Forsøgslovgivningen giver
menighedsrådene en række
nye muligheder for at
afprøve forskellige måder at
være menighedsråd på.

Der skal ansøges, hvis man
ønsker at prøve et af
forsøgene.

Gå ind på

www.forsogifolkekirken.dk

og se mere

Stiftet kan hjælpe som
facilitatorer.
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Samarbejder

Samarbejder kan være interessante for nogle
menighedsråd, for det første fordi menighedsråd
m.fl. kan inspirere hinanden til udvikling
af kirkelige aktiviteter i lokalområdet, samt til
fornuftige økonomiske dispositioner.
For det andet fordi nogle ting kan gøres billigere i
fælleskab.

Alle samarbejder og fællesskaber mellem f.eks.
menighedsråd i folkekirken foregår på frivilligt
initiativ. I nogle tilfælde kræves en vedtægt. Stiftet
kan rådgive, såfremt menighedsrådet ønsker at
oprette et samarbejde. Vi kan fx. hjælpe med:

- Samarbejder der kræver vedtægt
- Samarbejder der ikke kræver vedtægt
- Dispensation/ikke dispensation
- Fælles menighedsråd
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GODT FRA START

Københavns Stift har, som led i projekt "Godt fra
start", lavet en række foldere, der kan hjælpe
menighedsrådene på vej i en række spørgsmål.

De kan findes på stiftets hjemmeside
www.kirkenikbh.dk
og handler om

Posten som formand og næstformand
Posten som kasserer
Posten som kirkeværge
Posten som kontaktperson
Det menige medlem
Det konstituerende møde
Ti bud til det gode menighedsrådsmøde
Økonomi
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Presse og Kommunikation i Københavns Stift tilbyder hjælp,
sparring og rådgivning til det lokale kommunikationsarbejde
i stiftets kirker.
Afdelingen er finansieret af det bindende stiftsbidrag, og det
er gratis for sogne at få hjælp og rådgivning.

Kommunikationsnetværk

Alle ansatte og menighedsrådsmedlemmer i Københavns Stift, som i
det daglige arbejder med kommunikation eller presse, indbydes til at
være en del af stiftets kommunikationsnetværk. Vi er pt. ca. 69
medlemmer, og netværket vokser løbende.

Ønsket med netværket er at styrke det lokale kommunikationsarbejde
og øge kendskabet til hinanden sognene imellem. Vi mødes to gange
årligt. Desuden er netværket etableret som en gruppe på Facebook.
Her indkalder vi til møder, og der er mulighed for at få ansigt på
hinanden og drøfte spørgsmål af faglig karakter imellem møderne.

Kommunikationsarbejde
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Hjælp til det lokale kommunikations- og pressearbejde

Alle kirker i stiftet er velkomne til at henvende sig for at få rådgivning
og hjælp til det lokale presse- og kommunikationsarbejde.

Det gælder bl.a.

- Om at kommunikere troværdigt og tydeligt om, hvem I er, og hvad
der sker hos jer

- Hjælp til at bære relevante historier fra kirkerne frem i medierne

- Krisehåndtering i forbindelse med pressesager

- Rådgivning i forbindelse med interview og andre
pressehenvendelser

- Hjælp til tydelig intern kommunikation i forbindelse med
forandringer

- En styrkelse af den interne kommunikation for at forbedre
arbejdsmiljøet

- Mulighed for at få lokale historier og arrangementer i stiftets
ugentlige nyhedsbrev (Kontakt os i god tid)

- Mulighed for at benytte vores nyheder og fotomateriale i egne
medier

Kirsten Weiss
Mose

Kommunikations-
rådgiver

Mobil: 23205031
Email:
kmm@km.dk



12

Elsebeth
Grummesgaard
Gjesing

Pressegådgiver

Mobil: 23205041
Email:
egg@km.dk

Sille Arendt

Fotograf og
kommunikati-
onsmedarbejder

Mobil: 28899018
Email:
mca@km.dk

Lars Erik Frank

Digital redaktør

Mobil: 23205069
Email:
laef@km.dk

Jacob Lybek

Presserådgiver

Mobil: 23205081
Email:
jacra@km.dk

Kommunikationsarbejde
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Stiftsmedarbejderne
33 47 65 00 - KMKBH@KM.DK - WWW.KIRKENIKBH.DK

Helle Ostenfeld

Stiftskontorchef

Daglig leder,
Amanuensis for
biskoppen

Anne Margrethe
Andersen

Stiftsfuldmægtig

Stiftsråd
Byggesager
Kirkeret

Jeanette Bjørnlund
Nielsen

Stiftsfuldmægtig

Kirkefunktionærer
Byggesager
Kirkeret

Julia Quitzau-
Jakobsen

Stiftsfuldmægtig

Præster
Folkekirkens
selvforsikring
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Stiftsmedarbejderne
33 47 65 00 - KMKBH@KM.DK - WWW.KIRKENIKBH.DK

Marianne Inger
Carstensen

Stiftsfuldmægtig

Præster
Folkekirkens
selvforsikring

Anne-Marie
Hansen

Bispesekretær
Præste-
ansættelser

Anne Weichardt

Kontorfuld-
mægtig

Kirkefunk-
tionærer
Byggesager

Mette Østfeldt

Kontormed-
arbejder

Telefon
Journal
KIS
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Stiftsmedarbejderne
33 47 65 00 - KMKBH@KM.DK - WWW.KIRKENIKBH.DK

Marianne Holm
Hansen

Kontormed-
arbejder

Byggesager
Bogholderi

Vibeke Signe
Paaske

Kontormed-
arbejder

FLØS/løn
Døves Kirke

Lise Kirk
Jørgensen

Kontormed-
arbejder

Telefon
Journal
Fonde og revision

Bettina Faust

Kontormed-
arbejder

Løn
Forsikring



FOLKEK IRKEN

Nørregade 11, 1165 København K
33 47 65 00, kmkbh@km.dk, www.kirkenikbh.dk

Vi vil så gerne forstyrres


