Referat fra møde i Social – Etisk stiftsudvalg den 12. januar 2021 kl. 14.
Til stede:
Anders Gadegaard, ABG
Helle Christiansen, HC
Ole Meldgaard, OM
Eva Skjærbæk, ES
Jan Nilsson, JN
Ingeborg Illsøe, II
Simon Scott-Palmer, SSP
Anita Rohwer, AR
Helle Ostenfeld, HO
Gæst: Karen-Marie Leth-Nissen, K-M
ABG takkede K-M for rapporten.
K-M gennemgik rapportens hovedkonklusioner, omsendt til udvalget den 22. december 2020. Slides
fremvist.
Rapporten indeholder et samlet overblik på side 5.
ABG måske kan man konstatere en sammenhæng mellem dér, hvor man har en vision, har man ofte også
en god indsats.
II det omhandler om at have en overordnet vision om, hvad man vil med lige netop sin egen kirke. Og
mange områder kræver at man har professionelle samarbejdsparter.
HC foreslog ingerfair er en virksomhed, der arbejder med ledelse af frivillige.
OM: Rapporten rejser nogle udfordringer, og det skal drøftes om vi skal give egentlige anbefalinger. Og
hvad udvalget skal arbejde videre med. Fx at inspirere til at der udarbejdes en vision.
ES: Enig med Ole i, at vi nu har et arbejde foran os i S-E udvalget. Og vi skal vente med anbefalingerne til vi i
udvalget har talt sammen om hvilke områder vi kan hjælpe med.
ABG foreslog, at der etableres en arbejdsdag i stiftsudvalget sammen med K-M.
K-M foreslog en workshop, 4 timer, for udvalget og vil gerne facilitere en sådan workshop, så snart vi må
mødes 10 mennesker. Ved et sådant møde kan der tillige planlægge en stiftsdag, primært for de råd, der
har svaret. Workshop i marts eller april og stiftsdag efter sommerferien, når mange må mødes.
ABG ønsker at rapporten sendes ud nu eller i hvert fald inden udgangen af januar.
II ønsker, at rapporten udgives såvel digitalt som analogt.
ABG foreslog, at den digitale udgave består af slides eller i hvert fald er lettere at læse.
K-M Fint, hvis rapporten sendes ud nu. Hun er i kontakt med Københavns stifts presse og
kommunikationsafdeling, POK, v/Ulla Haahr, hvor man gerne vil lave lay-out, samt annoncere rapporten og
bidrage til at gøre den kendt. Hvem vil lade sig interviewe af POK?

OM. Finder at hele rapporten også bør ligge digitalt, for på et tidspunkt forsvinder papirudgaven.
Det aftaltes, at rapporten nu gøres endelig, hvorefter den sendes til stiftsrådet og nogle dage senere til
menighedsråd i Københavns stift. Den må også gerne blive sendt til diakoniudvalg uden for København for
inspiration. Udsendelsen aftales med POK.
Forordet blev drøftet:
SSP: Der er tale om et øjebliksbillede og vi vil gerne gentage undersøgelsen om nogle år, og så vil vi i øvrigt
gerne inspirere menighedsrådene.
Jan: vigtigt at vi holder processen åben.
Fint, hvis hovedstadskirkerne går foran i den diakonale indsats.
ABG konkluderede.
Rapporten gøres færdig.
Brev fra biskoppen
Sendes til stiftsrådet
Derefter: sendes til menighedsråd og offentliggørelse. Evt i dagblade.
SSP og ABG udgør presse-ad-hoc-udvalg, der laver en presse strategi sammen med POK og K-M.
K-M udarbejder struktur til workshop for udvalget den 7. april 2021. På Diakonissestiftelsen.
Eventulle yderligere småting til rapporten, drøftes bilateralt med K-M.

H. Ostenfeld, 12. januar 2021

