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Kære Menighedsråd, 

 

I henhold til de gældende regler om stiftsrådenes virksomhed har stiftsrådet som en af sine væsentlige 

opgaver at tilrettelægge stiftets udvalgsstruktur.  

 

Denne opgave har det nyvalgte stiftsråd taget fat på som noget af det første.  

 

Stiftsrådet har således på sine møder i januar og marts 2018 med udgangspunkt i forslag fra de 

eksisterende udvalg arbejdet med kommissorierne for disse udvalg.  Formålet for dette arbejde har 

været stiftsrådets ønske om at give mere konkrete pejlemærker og fokuspunkter for stiftsudvalgenes 

arbejde for den næste fireårs periode. De godkendte kommissorier for de enkelte udvalg vedhæftes 

dette brev som bilag. Når de nye stiftsudvalg er nedsat, får de mulighed for at finjustere 

kommissorierne. 

 

Næste fase i arbejdet med udvalgsstrukturen er, at stiftsrådet skal sammensætte de nye stiftsudvalg, 

idet de hidtidige udvalgs funktionsperiode -  efter en midlertidig forlængelse -  udløber den 1. juni 

2018. 

 

I forbindelse hermed ønsker stiftsrådet, at flere læge medlemmer i folkekirken vil deltage i 

udvalgsarbejdet og at den viden og de mange kompetencer, der findes ude i menighedsrådene også 

kommer i spil i forhold til sammensætningen af de nye stiftsudvalg.  

 

Stiftsrådet besluttede derfor på sit møde i marts 2018 at opfordre stiftets menighedsråd til at komme 

med forslag til kandidater til de enkelte stiftsudvalg. Dels ved vi, at der i menighedsrådene sidder 

mange med kompetencer inden for stiftsudvalgenes arbejdsområder, dels har I en bred kontaktflade 

til lokale medlemmer af folkekirken, som I også gerne må bringe i forslag som mulige kandidater.  
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Vi håber derfor, at I vil sætte tid af til sammen at overveje, om der hos jer eller i jeres netværk skulle 

være mennesker, der har interesse og kompetencer, som vil styrke arbejdet i vores stiftsudvalg. 

 

Indsendelse af forslag til kandidater bedes ske på mail til kmkbh@km.dk. I indstillingen bedes 

menighedsrådet give de nødvendige kontaktoplysninger samt nærmere   begrunde indstillingen og 

herunder oplyse, hvad den/de indstillede vil kunne bidrage med af kompetencer.  

 

Det er stiftsrådets ønske, at udvalgene kan nedsættes på stiftsrådets møde den 22. maj 2018.  

Stiftsrådet skal derfor anmode om, at menighedsrådets forslag er stiftet i hænde senest tirsdag den 

1. maj 2018. 

 

Når stiftsrådet har modtaget jeres forslag, vil vi tage stilling til den endelige sammensætning af 

udvalgene. Menighedsrådet og de indstillede kandidater vil herefter få direkte besked om resultatet. 

Stiftsudvalgenes videre arbejde kan i øvrigt følges på stiftets hjemmeside, kirkenikbh.dk, hvor I også 

vil kunne finde de enkelte udvalgs kommissorier og sammensætning. 

 

 

Med venlig hilsen 
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