
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Budget for det bindende stiftsbidrag 2023 

 

Udgifter 

1. Løn og administration  4.373.000 kr.  
2. Børn i Kirken 306.000 kr.  
3. Undervisning 551.000 kr. 
4. Unge voksne 308.500 kr. 
5. Socialt arbejde og socialetik 100.000 kr. 
6. Kirke for mennesker med anden sproglig eller 

kulturel baggrund 
 

190.000 kr. 
7. Kommunikation 150.000 kr. 
8. Efteruddannelse af præster 640.000 kr. 
9. Religionsmøde 17.000 kr. 
10. Mellemkirkeligt arbejde 56.000 kr. 
11. Biskoppens puljer 520.000 kr. 
12. Folkemøde 23.000 kr. 
13. Andet 5.000 kr. 

I alt 7.239.500 kr. 
 

Det bindende stiftsbidrag udgør i 2023 kr. 6.245.289. Der budgetteres således 

med at bruge kr. 994.211 af de opsparede midler. 

Noter til budgettet: 

Budgettet afspejler den vision og de målsætninger som stiftsrådet har 

besluttet og som findes her. 

 

Ad 1: Løn og administration 

Udgifterne til løn, pension og øvrige personaleudgifter dækker medarbejdere i 

presse og kommunikation (POK), stiftskoordinator for socialt arbejde og 

socialetik, en ny stilling, som skal varetage målrettet kommunikation med hhv. 

unge voksne og internationals i samarbejde med hhv. Stiftsudvalget for Unge 

Voksne og Folkekirken for Internationals (og delvist finansieret af Folkekirken 

for Internationals), samt en ny deltids medarbejder, som skal understøtte det 

lokale kirkelige arbejde for unge voksne i samarbejde med Stiftsudvalget for 

Unge Voksne. 

Udgifterne til administration dækker husleje i Vartov, kontorhold, IT og 

telefon samt administrationsbidrag til Stiftsadministrationen. 

https://kobenhavnsstift.dk/om-koebenhavns-stift/stiftsraadet/vision-maalsaetninger-og-prioriteringer


 
 

  
 

Til en del af de arbejdsområder, som stiftsrådet har prioriterer, er knyttet 

præster med særlige funktioner på tværs af stiftet. Udgifter til disse præsters 

løn finansieres af præstebevillingen og ikke af det bindende stiftsbidrag. 

 

Ad 2: Børn i kirken 

Udgifterne går bl.a. til drift at hjemmesiden bornikirken.dk samt Stiftsudvalget 

for Børn i Kirkens arbejde med netværksdage, kurser mv. Desuden er der afsat 

en pulje til udviklingsprojekter i samarbejde med lokale sogne. 

 

Ad 3: Undervisning 

Der ydes tilskud til stiftets tre skoletjenester og til undervisningstilbuddet Din 

tro – Min tro. 

 

Ad 4: Unge voksne 

Udgifterne dækker bl.a. deltagelse i Ungdommens Folkemøde, deltagelsen i 

øvrige events, deltagelse i messer (baby- og bryllupsmesser, Krop-Sind-Ånd), 

masterclass om lokalt kirkeligt ungdomsarbejde samt konferencedeltagelse. 

 

Ad 5: Social arbejde og socialetik 

Udgifterne dækker opfølgning på den gennemførte undersøgelse af lokalt 

socialt arbejde i kirkerne og understøttelse heraf. Desuden ydes tilskud til 

Mariaprojektet, som har fokus på socialetik. 

 

Ad 6: Kirke for mennesker med anden sproglig eller kulturel baggrund 

Der ydes tilskud til hhv. Folkekirken for Internationals og Tværkulturelt 

Center. 

 

Ad 7: Kommunikation 

Udgifterne dækker bl.a. drift af stiftets hjemmeside og sociale medier samt 

netværksdage og kurser i kommunikation målrettet sogne. 

 

Ad 8: Efteruddannelse af præster 

Udgifterne dækker det årlige stiftspræstekursus, konferencer og retræter mv. 

samt løn og honorarer til supervision af præster. 



 
 

  
 

 

Ad 9: Religionsmøde  

Udgifterne dækker tilskud til Kristent Muslimsk Samtaleforum (KMS) og 

netværksdag. 

 

Ad 10:  Mellemkirkeligt arbejde  

Udgifterne dækker dels Migrantmenighedernes årlige domkirketræk og dels 

en pulje som Mellemkirkeligt Stiftsudvalg kan anvende til at understøtte 

mellemkirkeligt arbejde.  

 

Ad 11: Biskoppens puljer 

Der er tre puljer, som biskoppen kan anvende til a) Magasinet Gejst, b) 

præsters individuelle efteruddannelse og c) Særlige tiltag. 

  

Ad 12: Folkemøde 

Udgifterne er et tilskud til Bornholms Provstis til lokale kirkelige aktiviteter 

ifm. Folkemødet på Bornholm. 

 

Ad 13: Andet 

Under andet er der afsat bl.a. afsat midler til at støtte Filmprisen Gabriel. 

 

 

 

 


