Beslutningsprotokollat for stiftsrådsmøde
mandag den 31. maj 2021 kl. 16.30

Deltagere: Anders Borre Gadegaard, Erik Søndergaard, Gorm Skat Petersen, Helle
Krogh Madsen, Inge Lise Pedersen, Jens Andersen, Kirsten Jørgensen, Lisa Dahl
Christensen, Malene Flensborg Christensen, Niels Underbjerg, Ole Pagels, Peter
Skov-Jakobsen, Simon Scott Palmer, Karen-Lisbeth Rasmussen
Fraværende: Anette Kaas

Referent: Helle Ellens Ostenfeld

1. Godkendelse af dagsorden.
Birgitte Qvist Sørensen fra Folkekirkens Nødhjælp deltager i mødet med et enkelt
punkt.

2. a. Status fra Stiftsudvalget for Gudstjeneste og Kirkemusik.
Oplæg ved repræsentanter fra udvalget. Formand Rasmus Nøjgaard m.fl.
Rasmus Nøjgaard og Nete Helene Enggaard redegjorde for arbejdet fra stiftsudvalget
for Gudstjeneste og Kirkemusik. Arbejdet i udvalget har, som så meget andet, været
påvirket af Corona. Således måtte den store gudstjenestekonference, der havde
været planlagt gennem 1 år til afvikling i marts 2020 aflyses. Konferencen blev
erstattet med 8 podcasts om gudstjeneste, der dog også har måttet udsættes indtil
nu. Hovedtemaet i podcastene er: Den klassiske gudstjeneste i dannelsestraditionen.
Det forventes, at podcastene kan blive udsendt i løbet af 2-3 måneder.
Stiftsudvalget har også givet bidrag til korarrangementer for både børn og voksne.
Inden Corona pandemien tog fart har udvalget deltaget i en række gudstjenester i
forskellige kirker og reflekteret over brugen af nye salmer og kirkemusik samt over
den tradition, der er i gudstjenesten.
2. b. Orientering fra Folkekirkens Nødhjælp
Oplæg ved Birgitte Qvist Sørensen.
Birgitte Qvist Sørensen oplyste, at Folkekirkens Nødhjælp fylder 100 år i 2022, og
jubilæet skydes i gang ved en festgudstjeneste i Vor Frue kirke den 6. marts og
derefter følger en række gudstjenester i de øvrige domkirker og en lang række
arrangementer over hele landet, der endnu ikke er fastlagte. Birgitte Qvist Sørensen
redegjorde for Nødhjælpens grundværdier og –principper, samt aktuelle arbejde
rundt om i verden.

Den fælles fejring kommer til at hedde: 100 år med Håb og Handling, og efterspørger
samarbejder om de enkelte arrangementer. Hvis sognene ønsker at indgå i
samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp kan man kontakte Elsebeth Gjesing, hvis
mailadresse sendes ud med Nyhedsbrevet fra Københavns stift.

3. Proces for vision, målsætninger og nedsættelse af nye stiftsudvalg.
Oplæg ved Jens Andersen
Jens Andersen fremlagde oplæg om, hvordan stiftsrådet bedst kommer fra start, når
det nye stiftsråd er etableret og konstitueret og der skal nedsattes nye stiftsudvalg.
Oplægget er fremsat for hurtigst muligt at få formuleret målsætninger for stiftsrådets
arbejde og kommissorier for de nye udvalg, så de kan komme i gang med arbejdet.
Udvalgene vil blive bedt om at skrive en samlet rapport over de fire år, udvalget har
fungeret og hvad de ser for sig af opgaver, der skal henlægges til det nye udvalg.
Stiftsrådet tilsluttede sig processen.
4. Bindende stiftsbidrag – 2022.
Stillingtagen til indkomne ansøgninger
Oplæg ved den nedsatte arbejdsgruppe - bestående af Gorm Skat Petersen,
Lisa Dalh Christensen, Helle Krogh Madsen og Kirsten Jørgensen
Udvalget fremlagde deres indstilling af ansøgningerne. Der er modtaget ansøgninger
fra de fleste af de eksisterende udvalg, dog ikke fra udvalget for gudstjeneste og
salmer. Stiftsrådet tilsluttede sig det foreløbige budget. Budgettet tages op igen, når
visionsdagen har været afholdt og de nye udvalgs kommissorier skal fastlægges.
5. Bindende stiftsbidrag – 2021.
a. Orientering om økonomisk status for det bindende stiftsbidrag 1.
kvartal 2021
b. Indkomne ansøgninger
i. ”Efteruddannelsen” søger ekstrabevilling til
stiftspræstekursus
ii. Ansøgning til udgivelse af et ”kirkeblad” for indsatte i
fængsler, arresthuse og på pensioner
iii. Ansøgning om støtte til den kirkelige filmpris Gabriel
iv. Ansøgning om dækning af produktionsomkostninger til en
fælles landsdækkende julekalender
v. Budget for analyse af kirkernes co2-udledning
vi. Stiftsudvalget for Folkekirke og Religionsmøde søger om
overførsel af ikke forbrugte midler på 24.910 kr. fra 2020
til 2021.
i. Stiftsrådet imødekom ansøgningen om tillægsbevilling til stiftspræstekurset.
ii. Stiftsrådet imødekom ansøgningen om et kirkeblad for indsatte
iii. Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen til filmpris Gabriel med et
beløb på 5.000 kr.
iv. Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen til en fælles julekalender. Det
aftaltes, at Presse og Kommunikation følger arbejdet og bidrager til evt. fremtidige
forbedringer.
v. Stiftsrådet godkendte budgettet.
vi. Stiftsrådet besluttede at imødekommen ansøgning fra stiftsudvalget om
folkekirke og religionsmøde om overførsel af 24.910 kr. fra 2020 til 2021.

6. Orientering fra Fællesfondens budgetsamråd.
Ved Inge Lise Pedersen
Inge Lise Pedersen oplyste, at der skal være indledende møde i budgetsamrådet den
førstkommende torsdag, der skal afholdes virtuelt.
7. Orientering fra Fælles Kapitalforvaltning.
Ved Ole Pagels
Ole Pagels orienterede om, at Københavns stift i lighed med andre stifter har fået
godkendt udbyttefrikort og der vil blive søgt om at få indbetalt skat retur. Det
forventes at udbyttet vil ligge på 0,5%. Investeringerne i erhvervskredit har været
bedre forrentet, men samlet set er kapitalen faldet en lille smule.
8. Forberedelse af fællesmøde med provstiudvalgene den 21/6.
Stiftsrådet havde ingen bemærkninger til det udsendte program for fællesmødet.

9. Nyt fra stiftsudvalgene.
Inge Lise Pedersen oplyser, at der har været afholdt møde i Folkekirke og
Religionsmøde.

10. Siden sidst.
a. Orientering om fælles indsats for grøn omstilling (Bilag vedhæftet)
b. Orientering om fælles stiftsrådsmøde 13/3 2021.
a. Biskoppen orienterede om, at der ønskes at blive skabt fællesskab om klima og
CO2 indsatsen. Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning.
b. Jens Andersen orienterede fra det fælles stiftsrådsmøde i Viborg, som han havde
deltaget i sammen med Inge Lise Pedersen og Peter Skov-Jakobsen. Der blev nedsat
et formandsråd på tværs af landet til at planlægge det kommende møde.
c. Peter Skov-Jakobsen orienterede fra bispemødet, hvor det på baggrund af
henvendelse fra bedemænd var blevet drøftet, at folkekirken er vanskelig at få fat i
fra fredag eftermiddag til tirsdag formiddag. Peter Skov-Jakobsen bad de læge
stiftsrådsmedlemmer om at tage dette vigtige emne op i provstiudvalgene.
Sidste efterår skrev Peter Skov-Jakobsen om seksuel chikane i nyhedsbrevet og der
er nu udsendt en handleplan, og alle opfordres til at tale om emnet i de relevante
fora.
Endelig oplyste Peter Skov-Jakobsen om, den varslede lovgivning om oversættelse
af prædikener, der ikke er på dansk.
11. Eventuelt.
Der var intet til eventuelt
Mødet sluttede kl. 1935.

