
Referat fra møde den 16. januar 2020 

Social-etisk stiftsudvalg. 

Tilstede: 

Anders Gadegaard, Jan Nilsson, Simon Scott-Palmer, Helle Christiansen, Eva Skærbæk, Ole 
Meldgaard, Anita Rohwer, Helle Ostenfeld (ref). 

Afbud fra Ingeborg Ilkjær. 

Gæst: Karen Marie Leth-Nissen 

1. Dagsordenen blev godkendt. 

2. Udvalget drøftede oplæg fra 4. december 2019..  

ABG oplyste, at Landemodet finder sted den 1. oktober 2020, og at biskoppen er indforstået med 
at social-etik bliver et tema på Landemodet. (Landemodet blev sidenhen aflyst pga Corona). 
Stiftsudvalget ønsker, at der levnes plads til på Landemodet, at undersøgelsens resultater kan 
fremlægges, og at menighedsrådene kan stille spørgsmål. ABG vil bringe dette ind i drøftelserne 
om Landemodet. Det er muligt at der tillige bliver behov for et seminar. 

Tidsplanen blev godkendt.  

3. Samtaleark og brev til menighedsrådene. 

KMLN gennemgik fremsendelsesbrev til stiftets menighedsråd og samtaleark. Udvalget drøftede 
indholdet og fremsatte diverse bemærkninger. 

Det er tanken, at kordegn/ sognepræst K/B sender specifikke, konkrete oplysninger i tilgift til – og 
uafhængigt af - menighedsrådets samtaleark. KMLN opfordrer til, at præster mv. allerede nu 
adviseres om den forventede opgave. ABG mente, at brevet til menighedsrådet skal sendes først 
og umiddelbart derefter sendes en henvendelse til sognepræst/ kordegn.  

KMLN vil sende de tilrettede dokumenter til udvalget. Derefter testes samtalearket den 28. januar i 
to menighedsråd. Ved mødet i februar drøftes testresultatet og materialet rettes endeligt til. Efter 
evt. yderligere tilretning skal brevet sendes ud (ultimo feb).  

Stiftsudvalget ønsker, at menighedsrådenes svar sendes til stiftets hovedmail. HO undersøger, 
hvordan det kan lade sig gøre. Det erindres, at der også skal modtages materiale fra 
kordegne/sognepræster. 

3. ABG efterspurgte en kontrakt. KMLN lovede, at den vil komme.  

4. Eventuelt.  

• Eva Meldgaard er røget af maillisten hos ABG. 
• ABG foreslog, at stiftsudvalget følger op over for drøftelsen med Københavns Kommune og 

børnefattigdom.  
• KMLN oplyste, at POK har kontaktet hende og hun har givet et miniinterview, så i 

Nyhedsbrevet er der givet en appetizer, og der kan komme et opdatering i stiftets 
nyhedsbrev for februar. 

 



Næste møde er 20. februar 2020. Hos Karen Marie Leth-Nissen. Karen Blixen Plads 16, 2300 S, 
Mødelokale 6b01-36. Kl. 1430 – 1630. 

Yderligere møde er aftalt til den 18. marts kl. 1430 og afholdes på Diakonissestiftelsen. Peter 
Bangsvej 5b. Frederiksberg. 

 

Mødet slut kl. 1545 

Helle Ostenfeld 

 

 

 


