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Referat fra stiftsrådsmøde tirsdag den 21. september 
2021 kl. 16.30  
Deltagere: Jens Andersen, Inge Lise Pedersen, Peter Skov-Jakobsen, Anette Kaas, 
Helle Krogh-Madsen, Lisa Dalh Christensen, Gorm Skat Petersen, Erik 
Søndergaard, Simon Scott-Palmer 

Afbud fra: Ole Pagels, Kirsten Jørgensen, Niels Underbjerg, Anders Gadegaard, 
Karen-Lisbeth Rasmussen og Malene Flensborg. 

 

1 - Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 

 

2 - Orientering fra stiftsudvalget for Folkekirke og Religionsmøde v. 
Anton Pihl 
Anton Pihl orienterede fra stiftsudvalget for Folkekirke og Religionsmøde, hvor 
han er formand. Navnet er fælles med det landsdækkende stiftssamarbejde, men 
opgaverne er forskellige. I stiftsudvalget i København er kontakt med  muslimer og 
andre religioner og arbejde med de åndeligt søgende de to hovedformål. Udvalget 
er sammensat af præster og lægfolk, der bidrager med hver deres kompetencer. 
Man er begyndt med en kortlægning af, hvad der er af moskeer og muslimske 
foreninger i København. Det er ikke en fast størrelse, og man har derfor 
koncentreret sig om København NV. Men formålet er, at man i den enkelte 
sognemenighed ved, hvilken moske / muslimsk forening, der er i eget sogn.    

I forhold til de åndeligt søgende ønsker man at udbrede en forståelse af, hvor man 
står i mødet med det enkelte menneske, der har et andet religiøst udgangspunkt 
end folkekirken. Hvis der skal gås videre denne vej, skal der være en endnu større 
faglig tyngde i udvalget. Og Folkekirken skal stille sig til rådighed som vært for at 
være i dialog og samtale med den by, vi er en del af.  

Endeligt er man en driftsorganisation for projektet Din Tro – Min Tro, hvor kristne, 
jødiske og muslimske undervisere tager ud i skoleklasser for at vise, at man kan 
stå sammen i en respektfuld samtale. Dette projekt optager den største del af 
udvalgets bevilling. Man ønsker at udbrede dette projekt til hele landet, til de 
unge, til de boligsociale områder og kontakt til Københavns Kommune og 
Frederiksberg Kommune. Projektet kan bl.a. medvirke til at anti-radikalisere unge i 
København, og har derfor en stor samfundsmæssig betydning.   
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Det er et ønske fra stiftsudvalget, at der kan ansættes en studentermedhjælp for 
at holde fast i det store netværk, der skabes. Og man skal fremover være 
opmærksom på at der ikke opstår overlap med det landsdækkende F&R, så man 
undgår dobbeltarbejde. 

For at kunne vidensdele og inspirere til alle dele af stiftet er det vigtigt med en 
fortsat dygtig kommunikationsafdeling. Og det er også vigtigt at der er et medlem 
fra stiftsrådet i hvert enkelt stiftsudvalg. Var det muligt at få foretræde for 
provstekollegiet for at høre, om der er interesse for at brede projektet videre ud? 

 

3 - Evaluering af stiftsudvalgene og orientering om program for 
inspirationsdag  

a. Program for inspirationsdag 
Jens Andersen foreslår at Jens Damsholt bliver facilitator på inspirationsdagen, og 
der er fremlagt et første udkast til program for dagen. Stiftsrådet tilsluttede sig, at 
der arbejdes videre med programmet og at dagen faciliteteres af Jens Damsholt. 

b. Kommunikationsudvalget 
Stiftsrådet tog evalueringen til efterretning.  

c. Efteruddannelsen 
Stiftsrådet tog evalueringen til efterretning. 

d. Religionspædagogik 
Stiftsrådet tog evalueringen til efterretning. 

e. Folkekirke & Religionsmøde 
Stiftsrådet tog evalueringen til efterretning. 

f. Social-Etisk Udvalg 
Afrapporteringen afventer afholdelse af seminar den 30. oktober 2021. 

g. Mellemkirkeligt Stiftsudvalg 
Stiftsrådet tog evalueringen til efterretning 

h. Ungeudvalget 
Stiftsrådet tog evalueringen til efterretning 

i. Stiftsudvalget for Gudstjeneste og kirkemusik 
Stiftsrådet tog evalueringen til efterretning 

j. Folkekirkens Messefælleskab 
Stiftsrådet tog evalueringen til efterretning 
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4 - Fællesfondens budgetsamråd 
a. Orientering fra Inge Lise Pedersen vedr. omprioriteringspuljen og 

møde den 16. september  
Inge Lise Pedersen orienterede fra budgetsamrådet vedrørende 
omprioriteringspuljen. Kun halvdelen af stiftsrådene støtter bevilling til Bibliarium. 
Det er uvist hvornår der træffes endelig beslutning herom. 

 

5 - Fælles kapitalforvaltning 
Der var intet til punktet. 

 

6 - Bindende Stiftsbidrag 2021  
a. Orientering om økonomisk status for det bindende stiftsbidrag. 

Stiftsrådet tog halvårsafrapporteringen til efterretning. 

b. Folkekirke og Religionsmøde, ansøgning om økonomisk støtte til 
KMS-konferencen 2021 - Vejledende støttebeløb: 6.000-8.000 kr. 

Stiftsrådet besluttede at støtte konferencen med 8.000 kr. 

c. Ansøgning om kroner 17.000 til tekstning af 2 foredrag optaget i 
kirken i De Gamles By - marts 2021 

Stiftsrådet besluttede ikke imødekomme ansøgningen. 

d. Ansøgning fra religionspædagogisk udvalg om overførsel af midler 
(kr. 18.377,40) fra 2020 til 2021. 

Stiftsrådet godkendte overførslen. 

 

7 - Bindende Stiftsbidrag 2022 
a. Ansøgning fra Udvalget for efteruddannelse om at få overført 

overskuddet på 44. 919 kr. for regnskabsåret 2020. 
Stiftsrådet godkendte overførslen. 

 

8 - Nyt fra udvalgene  
Der var intet nyt fra udvalgene. Stiftsrådet har modtaget evalueringer under pkt. 
3. 
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9 - Indbydelser 
a. Invitation til konference om folkekirkens liturgiarbejde lørdag den 

13. november kl. 10-17 i Fredericia (3 rep.) 
Gudstjenesteudvalget har modtaget særskilt invitation. Stiftsadministrationen 
skriver til sekretariatet for liturgiarbejdet. 

b. Invitation til at sende en repræsentant til ”Leder- og 
netværkskonference for kristne og muslimer i Danmark 2021”. 

Stiftsadministrationen skriver til sekretariatet. 

 

10 - Siden sidst.  - Orientering fra formanden, biskoppen og rådets 
medlemmer.  
Simone Østerby orienterede om status for energiundersøgelsen.  

Biskoppen orienterede kort om, at der er stor medieinteresse for det psykiske 
arbejdsmiljø ved de københavnske kirker. 

Simone Østerby orienterede om, at præsterepræsentanterne til det kommende 
stifts er valgt: Helle Krogh Madsen, Jens Bach Pedersen og Malene Flensborg.  

Fra Amagerland provsti er Torben Stærgaard valgt. 

Fra Amagerbro provsti er Lisa Dalh Christensen valgt. 

Fra Frederiksberg er Ingeborg Ilkjær valgt. 

Fra Valby-Vanløse er Morten Bundsgaard valgt. 

Fra Bornholm er Folmer Lynggaard valgt. 

Fra Bispebjerg-Brønshøj er Simon Scott-Palmer valgt 

Vor Frue – Vesterbro skal der være kampvalg. 

Fra Holmens og Østerbro provsti er … valgt. 

Fra Nørrebro er Henrik Gautier valgt. 

 

11 - Næste møde 
Det nye stiftsråds konstituerende møde er fastlagt som følger: 17. 
november 2021 
 
 

12 - Eventuelt 
Jens Andersen takkede stiftsrådet medlemmer for indsatsen i denne valgperiode. 
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Inge Lise Pedersen takkede for samarbejdet. Hun har siddet med siden stiftsrådet 
blev oprettet som en forsøgsordning.  

Biskoppen takkede stiftsrådet for sit store engagement og for at gå foran i mange 
spørgsmål –både i forhold til det stiftsmæssige og i forhold til andre steder i 
landet.  
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