
 
 

 
 

 

 

 

Beslutningsprotokollat for møde i stiftsrådet  

Mandag den 7. marts 2022 kl. 16.30-20.00  

Lindevang Kirke, Hattensens Alle 12, 2000 Frederiksberg 

 

Deltagere: Jens Andersen, Lisa Dalh Christensen, Jens Refslund Poulsen, 

Henrik Didier Gautier, Ingeborg Ilkjær, Folmer Lynggaard, Simon Scott 

Palmer, Morten Bangsgaard, Torben Stærgaard, Helle Krogh Madsen, 

Malene Flensborg Christensen, Jens Bach Pedersen, Kirsten Jørgensen, Peter 

Skov-Jakobsen og Anders Borre Gadegaard. 

Helle Ellens Ostenfeld, Simone Nørskov Østerby og Ulla Haahr.  

Afbud: Ingen. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Vedtaget. 

2. Børn i Kirken  

Drøftelse af det videre arbejde med børn i kirken herunder Børnenes 

Katedral. 

Indledende oplæg v. Religionspædagogisk Udvalg (Johannes Gregers 

Jensen, Annette Molin Brautsch og Anne Møen). 

 

Børn i Kirken (tidl. Religionspædagogiske udvalg) og Stiftsrådet 

iværksatte tilbage i efteråret 2020 en undersøgelse forestået af 

proceskoordinator Anne Møen, som havde to overordnede formål: 

• At give de ansatte i stiftet kendskab til tankerne omkring 

Børnenes Katedral og samtidig give dem en stemme i 

udviklingsprocessen. Ved at få deres umiddelbare tanker, 

overvejelser, forbehold og drømme for projektet talt frem 

skabes en grobund for medejerskab. 

• At kortlægge det børnekirkelige arbejde i stiftet; Hvilke 

tilbud eksisterer allerede for børn i aldersgruppen, med 

hvilke formål, refleksioner og drømme arbejdes der lokalt, 

hvilke erfaringer er gjort, og under hvilke forhold arbejdes 

der? 

Samlet set skal denne viden bidrage til, at katedralen i sin form og 

indhold vil komme til at stå som et stærkt supplement og en relevant 

samarbejdspartner, når den etableres, og ligeledes til at 



 
 

  
 

Stiftsudvalget for Børn i Kirken får et mere nuanceret indblik i og 

derved forståelse for det børnekirkelige landskab, hvori de arbejder. 

 

Anne Møen fremlagde et udsnit af de kvalitative interviews, hun har 

gennemført som led i undersøgelsen. 

 

Annette Molin Brautsch orienterede om sine opgaver som 

religionspædagogisk konsulent i Københavns stift. 

 

Johannes Gregers Jensen orienterede på om status for projektet 

Børnenes Katedral. Udvalget har sat etablering af en egentlig 

Børnenes Katedral i bero indtil muligheden for at få en kirke til 

formålet, viser sig. Udvalget overgiver opgaven med udpegning af en 

kirke til stiftsrådet og biskoppen.  

 

I mellemtiden vil man arbejde på andre opgaver omkring det 

kirkelige arbejde for og med børn. Navnlig for dem, der i dag ikke 

kender meget til folkekirken.  

 

Det foreslås at etablere et forsøg, og at der måske forskes i arbejdet 

på det religionspædagogiske område. Der skal også arbejdes med 

forsat at inddrage menighedsrådene.  Udvalget imødeser Stiftsrådets 

yderligere idéer.  

 

Stiftsrådet tilsluttede sig udvalgets strategi og er klar over, at 

arbejdet med at finde en egnet kirke til at huse Børnenes Katedral 

ligger i Stiftsrådet. 

 

3. Valg af medlemmer til stiftsudvalgene 

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 

 

Stiftsrådet udpegede medlemmer til de enkelte udvalg, og de 

udpegede vil blive kontaktet separat. Hvert udvalg konstituerer sig 

selv med formand.  

 



 
 

  
 

Vedrørende udvalget for unge voksne vil alle, der har stillet sig til 

rådighed for arbejdet, blive inviteret til en drøftelse om organisering 

af arbejdet f.eks. i underarbejdsgrupper. 

 

Etablering af styregruppe for din tro – min tro udsættes til næste 

møde, ligesom nedsættelse af klimaudvalget udsættes.  

 

Det blev besluttet, at der foretages suppleringsvalg til udvalgene om 

et år.      

 

4. Siden sidst 

a. Status på arbejdet med Bibliarium 

Samarbejdsvedtægt og papir om økonomi er færdig og ligger 

nu til godkendelse i de enkelte provstier. Flere provstier har 

allerede meldt positivt tilbage. 

b. Det fælles stiftsrådsmøde 

Jens Andersen orienterede om en fælles henvendelse fra 

stiftsrådets formænd til Kirkeministeriet om forslag til 

ændring af økonomiloven.  

Stiftsrådet tilbyder at stå for det fælles stiftsrådsmøde i 2023. 

5. Orientering fra Fælles Kapitalforvaltning 

Lisa Dalh Christensen orienterede fra den fælles kapitalforvaltning, 

hvor man har drøftet investeringspolitik navnlig i forhold til krigen i 

Ukraine og de deraf følgende restriktioner over for Rusland. 

Stiftsrådet ønsker investeringspolitik, referater mv. lagt på stiftets 

hjemmeside af hensyn til åbenhed.  

6. Stiftsmidlerne – forvaltning og status 

a. Orientering om endeligt årsregnskab og årsrapport for 

stiftsmidlerne 

Stiftsrådet tog rapporten til efterretning. 

7. Det bindende stiftsbidrag 2021 

a. Godkendelse af årsregnskab og årsrapport for det 

bindende stiftsbidrag 

Rapporten rundsendes snarest til orientering. 

b. Godkendelse af årsregnskab og rapporter fra 

stiftsudvalgene 



 
 

  
 

Stiftsrådet og regnskaber og rapporter til efterretning. 

Regnskaber og rapporter bør fremover at have et mere 

ensartet udseende.  

Det er stiftsrådets politik, at det enkelte udvalg ikke kan 

overføre ikke forbrugte midler fra det ene år til det næste, 

uden at have søgt stiftsrådet om det. Der udbetales fremover 

kun beløb efter i henhold til faktisk afholdte udgifter. 

8. Det bindende stiftsbidrag 2022 

a. Orientering om økonomisk status for det bindende 

stiftsbidrag og spørgsmål om evt. justering af budget 

Udgiften til Webmaster for Børn i Kirken kr. 70.000 indføjes 

i budgettet.  

b. Landsforeningen for menighedsråd; Ansøgning om 

økonomisk støtte til den kirkelige filmpris Gabriel. 

Bidragets størrelse er op til stiftsrådet. I 2021 er der 

givet 5.000 kr. til samme formål.  

Stiftsrådet bevilger 5.000 kr. til formålet. 

c. EnergiTjenesten; Orientering om ekstra udgift (7.031,25 

kr.) ifm. færdiggørelsen af CO2-kortlægningen af de fem 

sogne i Københavns Stift. 

Regnestykket for beregningen var lidt mere kompliceret end 

først beregnet – derfor en mindre merudgift. 

9. Valg af repræsentant i Folkekirkens Nødhjælps Råd 

Lars Obel foreslås. 

Stiftsrådet tilsluttede sig. 

10. Valg af repræsentant til Folkekirke & Religionsmødes årsmøde 

Folmer Lynggaard har meldt sig. 

Stiftsrådet tilsluttede sig. 

11. Aktuelle kirkepolitiske sager 

Anders Gadegaard foreslår at stiftsrådet tager emnet 

dobbeltmedlemskab op med Kirkeministeriet, for med ukrainske 

flygtninges ankomst til landet er emnet mere aktuelt end 

nogensinde. Måske i lighed med en valgmenighedsordning. 

Stiftsrådet tilsluttede sig at støtte dette forslag om henvendelse til 

såvel Kirkeministeriet og Kirkeudvalget. Biskoppen mindede om, at 

det er nu, vi som folkekirke skal stille vores kirker og vores 



 
 

  
 

ressourcer til rådighed for ukrainske flygtninge. Både her i landet og 

uden for landets grænser i det omfang, det er muligt.  

 

Henvendelse til Kirkeministeriet om forslag til ændring af 

økonomiloven vil blive sendt i denne måned. 

12. Evt.  

Intet. 
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