Referat af møde 2. juni 2020 i Kommunikationsudvalget, Stiftsrådet, Københavns Stift
Tilstede: Kirsten Jørgensen, Gorm Skat Petersen, Lars Sardemann Nielsen, Karne Lykkebo, Peter SkovJakobsen, Jens Andersen og Ulla Haahr
Mødeleder Jens Andersen
Referent Ulla Haahr
Ad 1 og 2) Godkendelse af referat fra sidste møde og dagsorden for mødet 2. juni. Begge dele godkendt
uden større kommentarer. Der blev spurgt ind til studentermedhjælp, der blev annonceret forsøgt ansøgt
tidligere. Ulla forklarede, at den var midlertidigt udskud pga. corona, men nu ville processen gå i gang.
Finansiering via nedsat tid til Elsebeth, der i en periode ønsker mere tid til familien.
3) Siden sidst ved Ulla
Corona-krisens kommunikation. Ulla gennemgik (forholdsvist) kort, hvordan kommunikationsudfordringen
blev håndteret og udviklet undervejs, Peters inddragelse af Kirsten Mose og Ulla selv til centrale møder
med biskoppen og taskforce mv. Stor tilfredshed fra Ulla’s side ifht. at kommunikationsfagligheden rykkede
tættere på beslutningerne og blev brugt rigtig med vigtig læring undervejs, Peter udtrykte stor
anerkendelse af POK’s generelle indsats. Generel drøftelse i udvalget af de forskellige erfaringer, hvor Lars
bl. påpegede oplevelse af fraværende kommunikation i starten med den centrale styring, mens mere
dialogbaseret fase resulterede i bedre kommunikation. Kirsten efterlyste mere bevidsthed generelt om
svært jurasprog hos afsenderne ved kompleks kommunikation, en udfordring som corona-krisen
afdækkede tydeligt.
Andet fra POK’s genvundne dagligdag: Hverdagen indfinder sig fysisk på kontoret efter daglige skypemøder
fra 12. marts til 18. maj. Brugerundersøgelsen, der blev gennemført i vinters, er færdigbehandlet. Meget
lav deltagelse, bla. pga. tekniske vanskeligheder. Resultater viser fx mangel på kendskab til POK i sognene.
Trods det lave deltagerantal vil resultaterne bliver brugt som baseline for årlige brugerundersøgelse, da der
intet alternativ er.
Projekt Folkekirkens Kommunikation
Ulla redegjorde for i gangværende kortlægning af kommunikation på stifts- og fællesfondsniveau, der blev i
gangsat af biskopperne i efteråret 2018. Finansieres af folkekirken.dk, hvor redaktør Ellen Aagaard har
inddraget Ulla i processen, samt løbende inddragelse af kommunikationsnetværk i folkekirken. Formålet er
bla. at afdække dobbeltarbejde og udvikle gode faste samarbejdsstrukturer inden for eksisterende
ressourceramme. Der har været en mindre udbudsrunde i slutningen af 2019, hvor
kommunikationsbureauet Geelmueden Kiese (GK) endte med at få opgaven, hvor Karne er partner.
Herefter fortalte Karne om udvalgte markante resultater – fx meget lidt national presse – og
dobbeltarbejde, der ligeledes blev meget tydeligt under corona-krisen. Udvalget drøftede ud fra dette bla.
udfordringen med at være folkekirke i den brede offentlighed og kommunikation til kirkefolket…Rapport fra
projektet bliver færdig til efteråret, hvorefter den behandles af biskopperne.
4) Menighedsrådsvalg
Jens efterlyste mere synlighed, især op til orienteringsmøder for at få gode kandidater, og hvordan POK kan
understøtte dette. Ulla efterspurgte input til behov hos menighedsrådene. Efter en samlet drøftelse i
udvalget var der opbakning til, at POK – gerne sammen med andre stifter – arbejder på at få historie om
valget i nationale medier. Drøftelsen blev koblet til foregående emne med udfordring omkring manglende

opmærksomhed på folkekirken i nationale medier/dagblade/nyheder, da Kristeligt Dagblad nærmest har
karakter af intern kanal.
5)Budget for 2021: Jens orienterede om budgettet for POK 2021, der blev vedtaget stiftsrådsmødet uden
før. Karne spurgte til lav udgiftspost vedr. sociale medier, og Ulla redegjorde for, at der var tale om egne
medier, da indsats vedr. sociale medier jf strategi først og fremmest har fokus på rådgivning af sogne.
Kirsten gjorde opmærksom på, at der i stiftsrådet er bevågenhed omkring, at POK’s budget er en endog
meget stor del af det bindende stiftsbidrag.
6) Drøftelse af udvalgets kommissorium: Forslag til nyt kommissorium vedtaget
7) Drøftelse af nye medlemmer: Forslag om nyt medlem, Poul Kjar, pressechef i Folkekirkens Nødhjælp, fik
opbakning. Skal officielt godkendes af Stiftsrådet til kommende stiftsrådsmøde. Poul bliver inviteret med til
næste møde i udvalget. Der er plads til endnu et nyt medlem, gerne med både kommunikationsfaglighed og
erfaring fra den frivillige verden. Alle tænker over gode muligheder og giver Ulla navne.
8) Nyt møde bliver 21. september kl. 9 – 10.30 i POKs lokaler, Vartov.

Tak for godt møde – og god sommer til alle!
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