Vision, målsætninger og prioriteringer i arbejdet på tværs i Københavns Stift og nedsættelse af
stiftsudvalg
Det er Stiftsrådets vision at åbne kirken for flere, være kirke i tiden, og at flere mennesker oplever den
kristne tro som relevant.
Derfor vil vi gå forrest med initiativer, som – på tværs af Københavns Stift – bidrager til både at styrke det
lokale kirkelige arbejde og det frivillige engagement samt til at løfte indsatser, som ikke kan løftes af de
enkelte menighedsråd/provstiudvalg eller kan løftes bedre ved at forene kræfterne.
Stiftsrådet har på grundlag af drøftelserne på seminar for stiftsråd, provstiudvalgsformænd og provster den
20/11 vedtaget følgende seks prioriteringer:







Børn i kirken
Undervisning
Kirke for unge voksne
Kirkens social arbejde og socialetik
Kirke for mennesker med anden sproglig eller kulturel baggrund end dansk
Kommunikation

Målsætninger:
1. Børn i kirken
Stiftsrådet vil bidrage til, at der på tværs af stiftet er målrettede kirkelige tilbud af høj kvalitet til de
forskellige aldersgrupper af børn og deres familier. Vi vil understøtte udvikling af kirkens
børnearbejde, så det opleves spændende, udviklende og relevant for børnene og deres familier, og
børnene oplever sig delagtiggjort og opnår medejerskab til kirken. Arbejdet skal give børn og deres
voksne større tilhørsforhold til viden om kirken, mod til at spørge hvad kristendom er og til at tale
om tro. Det skal være let og overskueligt på tværs af sognegrænser at finde frem til relevante tilbud
til børn. Der afsøges mulighed for at styrke arbejdet med udsatte børn.
Konkret et det stiftsrådets målsætning, at etablere en Børnenes Katedral. Det forudsætter bl.a., at
der findes en egnet kirke til formålet. Hvis det ikke lykkes, afsøges mulighederne for at etablere
samarbejder mellem interesserede menighedsråd og stiftet om udvikling af lokale børnekirker.

2. Undervisningstilbud
Stiftsrådet vil sikre, at der er gode undervisningstilbud om kirke, kristendom og Bibel til børn og
unge.


De tre skoletjenester for grundskolen er på plads og finansieres primært af provstierne med
en vis støtte fra stiftsrådet.



Stiftsrådet ønsker at der etableres en Skoletjeneste for ungdomsuddannelserne. Arbejdet
hermed er igangsat i for at et provstisamarbejde.



Stiftsrådets ønsker at etablere et Bibliarium – et Bibelsk oplevelsescenter. Der rettes
henvendelse til provstierne om finansiering heraf via et samarbejde mellem provstierne og
Vor Frue Sogns Menighedsråd. Der sigtes på afklaring heraf inden sommerferien 2022.
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Din tro – min tro – et undervisningstilbud til grundskolen med deltagelse af en kristen, en
muslim og en jøde om de tre trosretninger – fungerer i København, og støttes økonomisk af
stiftsrådet. Det skal undersøges, om projektet kan udbygges til et nationalt samarbejde.

3. Kirke for unge voksne
Stiftsrådet vil arbejde for, at kirken styrker dialogen med den store gruppe af unge voksne, som
ikke har blik for, hvordan de kan bruge kirke og kristendom i deres liv. Unge, der ikke eller sjældent
kommer i kirken, skal vi nå gennem en målrettet kommunikationsindsats, kampagner, events,
messer mv. som organiseres på stiftsniveau. Samtidig skal lokalt arbejde for unge understøttes
gennem indsamling af viden, erfaringsudveksling og uddannelse.


Der søges med inspiration fra eksisterende ungdomskirker udbredes erfaringer med
kirkeligt ungdomsarbejde.



Deltagelse – eller koordination af deltagelse – i begivenheder som Ungdommens
Folkemøde, Jazzfestival, Distortion, Pride, messer mv.



Der oprettes en stilling som stiftskoordinator for kirke og unge voksne med opgaver ift.
kommunikation, videndeling, kampagner, koordination af events ift. målgruppen.

4. Kirkens sociale arbejde og socialetik
Stiftsrådet vil bidrage til, at kirken har blik for og engagerer sig i aktuelle sociale problemer i vores
samfund. Indsatsen skal hele tiden udvikles, og det skal analyseres, hvor der er mest brug for
indsats. Aktuelt prioriteres udsatte børn og ensomhed. Stiftet skal understøtte og inspirere det
konkrete sociale arbejde, som foregår lokalt i sognekirkerne, og bidrage til, at kirken kan løfte
fortalervirksomhed og bidrage til den offentlige debat om samfundet med et kristent perspektiv.
Kirkens sociale arbejde skal lindre og forhindre nød, som rammer mennesker i dag.
Udgangspunktet er det kristne menneskesyn, at alle mennesker er skabt i Guds billede. Derfor har
alle mennesker umistelig værdi og skal mødes med respekt og agtelse – uanset status, religion,
livsform, evt. kriminalitet og misbrug.


Der oprettes en stilling, som stiftskoordinator for socialt arbejde finansieret af stiftsrådet.
Opgaverne er at understøtte erfaringsudveksling, videndeling og skabe netværk omkring
kirkernes lokale sociale arbejde samt at udbrede viden om kirkens sociale arbejde og bistå
med rekruttering og fastholdelse af frivillige.



Stiftsrådet understøtter Mariaprojektet, som gennem kunstaktiviteter søger at sætte
socialetiske temaer på den offentlige dagsorden.



Stiftsrådet understøtter via POK kommunikationsindsatsen ift. sociale emner, herunder
præster, frivillige og medarbejdere, som ønsker at deltage i den offentlige debat og påtage
sig at være fortaler for socialt udsatte.

5. Kirke for mennesker med anden sproglig eller kulturel baggrund
Stiftsrådet vil arbejde for, at folkekirken i København påtager sig sin forpligtelse til også at være
kirke for den store del af befolkningen, som har anden sproglig eller kulturel baggrund end dansk.
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Indsatsen er vigtig både for målgruppen, og for at folkekirken fortsat kan være kirke for alle
(folkekirke).
Af de 840.000 indbyggere i Københavns Stift er 200.000 indvandrere eller efterkommere af
indvandrere. Af disse er ca. 3/4 fra overvejende lande i den kristne kulturkreds, men kun en
beskeden del heraf er medlemmer af folkekirken.


Folkekirken for Internationals er etableret som et samarbejde mellem de syv provstier i
København og Frederiksberg og Vesterbro Sogn som et treårigt forsøg i perioden 1/7 2021
– 30/6 2024. Arbejdet støttes økonomisk af stiftsrådet. Her er tre mål:



at etablere en spirende engelsksproget menighed med et liturgisk udtryk, der
afspejler målgruppens behov og ønsker



at oplyse mennesker med anden sproglig og kulturel baggrund om folkekirken og
invitere dem til relevante kirkelige tilbud



at udvikle nære relationer med og bidrage til gode vilkår for mennesker, der
praktiserer deres tro uden for folkekirken.

Hvis arbejdet bliver en succes og evaluering af projektet giver anledning til det, ønsker
stiftsrådet, at projektet bliver permanent.


Stiftsrådet arbejder for, at det nationale arbejde med en lovændring som skal muliggøre
dobbelt medlemskab af oprindelseslandets kirke og folkekirken genoptages

6. Kommunikation
Stiftsrådet vil til stadighed styrke kommunikationsarbejdet på tværs af stiftet. Indsatsen omfatter
både understøttelse af det lokale kommunikationsarbejde i sognene samt understøttelse af fælles
tværgående indsatser, tilstedeværelse i de brede nationale medier, intern kommunikation med
aktører i stiftet samt kommunikation og kampagner målrettet specifikke grupper.


Den gældende kommunikationsstrategi skal efterses i 2022



Kommunikation- og kampagneaktiviteter ift. unge voksne styrkes med ansættelse af
medarbejder



POK varetager kommunikation generelt for stiftsrådets tværgående indsatser, herunder
provstisamarbejder og understøtter dermed hvert udvalg med både intern kommunikation
i stiftet og ekstern presse og kommunikation.



POK bidrager desuden til udvikling og varetagelse af udvalgte opgaver rettet bredt mod
relevante eksterne målgrupper på tværs af stiftet med det formål at åbne den kristne tro
for flere.

Udover disse seks prioriteringer arbejder stiftsrådet også med:
-

Mellemkirkeligt arbejde

-

Forholdet til ikke-kristne trossamfund, særligt Islam/moskeerne
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-

Gudstjenesteudvikling – liturgi og musik

-

Klimaarbejdet

-

Politisk interessevaretagelse

Opfølgning og koordination
For at sikre løbende opfølgning på stiftsrådet beslutning og ledelsesmæssig koordination mellem relevante
aktører nedsættes et koordinationsudvalg bestående af formand, biskop, kommunikationschef,
stiftskontorchef og evt. en provst med ansvar for tværgående opgaver.
Kommunikationschefen bistår stiftsrådet og koordinationsudvalget med sekretariatsbistand i samarbejde
med stiftsadministration mv. mht. forberedelse og opfølgning på stiftsrådets beslutninger, understøttelse
og opfølgning på udvalgenes arbejde samt med at fremme stiftsrådets kirkepolitiske synspunkter i
offentligheden og over for relevante beslutningstagere.
De to foreståede stillinger som stiftskoordinator for hhv. unge voksne og socialt arbejde kan forankres i
POK med kommunikationschefen som foresat, ligesom medarbejdere i Folkekirken for Internationals er
forankret i POK. Arbejdssted kan delvist være i relevante kirker, som arbejder med disse indsatser.

Stiftsudvalg
Stiftsrådet nedsætter en række udvalg til at arbejde med de nævnte prioriteringer, øvrige driftsopgaver
samt til at kvalificere stiftsrådets drøftelser. Alle udvalg skal arbejde med det perspektiv, at deres arbejde
skal være til inspiration for menighedsrådenes arbejde og være til fælles gavn på tværs af stiftet.
Der nedsættes følgende udvalg:
 Stiftsudvalget for Børn i Kirken
 Stiftsudvalget for Unge Voksne
 Stiftsudvalget for Socialt Arbejde og Socialetik
 Stiftsudvalget for Kommunikation
 Stiftsudvalget for Grøn Kirke og Klima
 Stiftsudvalget for Mellemkirkeligt arbejde
 Stiftsudvalget for Religionsmøde
 Stiftsudvalget for Præsternes Efteruddannelse
Udvalgenes medlemmer vælges af stiftsrådet den 7. marts. Inden da annonceres muligheden for at stille op
bredt. Kandidater sender kortfattet begrundet opstilling til stiftsadministrationen senest 3/3. Udvalgenes
funktionsperiode varer til 31/3 2026.
Oplæg til Kommissorier for stiftsudvalg
Når udvalgene er valgt og har haft lejlighed til at drøfte opgaverne, kan de vende tilbage til stiftsrådet med
forslag til ændringer i kommissorierne.
Stiftsudvalget for Børn i Kirken
Udvalget har til opgave, at
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-

-

Kvalitetsudvikle kirkernes børnearbejde (0-16 år) på tværs af stiftet – med udgangspunkt i
stiftsrådets målsætning.
Forestå religionspædagogisk udviklingsarbejde i tæt samarbejde med den religionspædagogiske
konsulent, herunder konfirmandundervisningen blandt andet i forbindelse med NY PRÆST.
Udbyde kurser og netværksdage for alle folkekirkens ansatte på tværs af faggrænser.
Tilbyde sparring om arbejdet med børn i kirken, som sognekirkerne kan trække på, hvis de har brug
for hjælp til at udvikle deres børneaktiviteter og bygge et børneliv op i deres kirke.
Vedligeholde hjemmeside, facebooknetværk og materialesamling på www.boernikirken.dk i
samarbejde med webmaster/POK.
Øge kendskabet til arbejde med børn og børnefamilier internt i folkekirken og bidrage til at
menighedsråd og ansatte i større grad prioriterer arbejdet.
I samarbejde med POK arbejde med at gøre det let at finde relevante aktiviteter for børn og
børnefamilier på tværs af sognegrænserne i stiftet.
Arbejde med at etablere en Børnenes Katedral
Samarbejde med interesserede menighedsråd om udvikling af kirkernes børnearbejde. Sidstnævnte
kan eksempelvis være en 2 årig forsøgsperiode med børnegudstjeneste/liturgisk laboratorium hver
søndag. Et projekt, der faciliteres og gennemføres af den religionspædagogiske konsulent i diverse
samarbejder internt og eksternt og med dertilhørende økonomisk støtte.
Afsøge mulighederne for samarbejde og samskabelse med relevante aktører som museer, teatre
for at øge kvaliteten i og bevidstheden om kirkernes børnearbejde.
Afsøge mulighederne for forskningsmæssig kvalificering af børnearbejdet, f.eks. gennem et phdprojekt.

Stiftsudvalget for unge voksne
Udvalget har til opgave at
- Indsamle og formidle viden om kirkeligt arbejde med unge voksne (aldersgruppen fra 16 – 35 år),
herunder formidle kendskab til ungdomskulturerne og unges syn på og forventninger til
folkekirken.
- Forestå udviklingsarbejde i relation til hvordan folkekirken kan møde spirituelt søgende, herunder
hvordan man i kirkelig sammenhæng kan arbejde med kontemplative aktiviteter som mindfulness,
yoga mv.
- Arbejde målrettet for at skabe rammer for erfaringsudveksling og opkvalificering for alle, der
arbejder med unge og kirke i stiftet.
- Inspirere til at der med inspiration fra eksisterende ungdomskirker opbygges flere ungdomskirker i
stiftet, f.eks. ved at stille viden og erfaringer til rådighed for kirker og projekter i stiftet, hvor man
ønsker at styrke ungeområdet.
- Planlægge eller koordinere deltagelse i begivenheder som Ungdommens Folkemøde, Jazzfestival,
Distortion, Pride, messer mv. i samarbejde med POK
Stiftsudvalget for socialt arbejde og socialetik
Udvalget har til opgave, at
- Følge hvilke sociale udfordringer, der gør sig gældende i København generelt og for forskellige
grupper specifikt og overveje hvilke af disse, der kalder på en indsats fra kirkens side og formidle
viden herom til sogne og provstier. I den forbindelse ønskes særligt fokus på indsatser målrettet 1)
socialt udsatte/fattige børn og 2) ensomhed.
- Tilvejebringe grundlag for at kirken kan løfte fortalervirksomhed og bidrage med en social-etisk
stemme i den offentlige debat – f.eks. gennem konferencer, arrangementer og medier.
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-

Følge lokalt forankrede projekter som Mariaprojektet på Vesterbro og KirkeCare på Nørrebro og
bidrage til hvordan erfaringer herfra kan komme til fælles gavn på tværs af stiftet
Inspirere menighedsråd til hvordan man kan arbejde med diakoni og social-etiske udfordringer i
sognet – i samarbejde med stiftskoordinatoren for socialt arbejde. Det kan f.eks. ske gennem
etablering af en hjemmeside med viden om og inspiration til kirkeligt socialt arbejde, etablering af
netværk, organisering af workshopper mv.

Stiftsudvalg for Kommunikation
Udvalget har til opgave at
- Bidrage til udvikling og opfølgning af stiftets kommunikationsstrategi
- Give faglig sparring vedrørende større strategiske indsatser
Stiftsudvalget for Grøn kirke og klima
Udvalget har til opgave at
- Følge op på stiftsrådets klimapolitik
- Følge folkekirkens arbejde med grøn omstilling på nationalt niveau
- Inspirere menighedsrådene til at arbejde med grøn omstilling
Stiftsudvalget for Mellemkirkeligt Arbejde
Udvalget har til opgave at
- Varetage kontakt og dialog med andre kristne kirker, herunder migrantmenigheder i Københavns
Stift, og sikre en opdateret oversigt over migrantmenigheder og formidle viden herom til stiftets
sogne
- Sætte fokus på kristnes vilkår i andre lande herunder forfølgelse af kristne, herunder kontakt med
kristne menigheder i Mellemøsten
- Arrangere en rejse til Palæstina med henblik på at etablere venskabsmenigheder mellem sogne i
Københavns Stift og Palæstina, samt at understøtte menighedsråd i etablering af forbindelse med
venskabsmenigheder
- Følge arbejdet i Det Mellemkirkelige Råd
Stiftsudvalget Religionsmøde
Udvalget har til opgave at
- Varetage kontakt og dialog med anderledes troende og ikke-kristne trossamfund, i særlig grad
Islam og byens moskeer.
- Kvalificere folkekirkens arbejde med religionsmøde gennem religionsteologisk refleksion og stille
indsigter til rådighed for stiftets præster og menighedsråd.
- Holde kontakt med Foreningen Tro i Harmoni og Kristent Muslimsk Samtaleforum (KMS).
- Inspirere og understøtte menighedsråd i kontakten med lokale moskéer i stiftet og etablering af
lokale samtalefora mellem kirke og moskeer i de enkelte bydele.
- Følge arbejdet i Folkekirke og Religionsmøde (F&R) på nationalt niveau.
Stiftsudvalget for Præsternes Efteruddannelse
Udvalget har til opgave at
- Styrke præsternes faglige kompetencer i samarbejde med stiftspræsten for efteruddannelse
- Udbyde kurser, workshopper og konferencer
- Understøtte faglige netværk blandt præster f.eks. homiletisk netværk
- Tilrettelægge et årligt stiftspræstekursus i samarbejde med stiftspræsten
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