Referat fra Fællesmøde provstiudvalgene og stiftsrådet den 21. juni 2021
1) Velkomst ved Jens Andersen
2) Klimapolitik for Københavns Stift
Jens Andersen redegjorde for processen med at udvikle klimapolitik, som blev indledt ved sidste
års fællesmøde. Den nedsatte arbejdsgruppe har lavet udkast til klimapolitik, formålet er i
fællesskab at kunne ændre vores adfærd i kirkerne og nedbring CO2-udledning ved at gøre det
lettere for menighedsråd at agere klimavenligt.
Carsten Vejborg fra Energitjenesten præsenterede herefter indholdet i den forestående
energigennemgang af fem sogne, som er sat i gang af Stiftsrådet. Resultatet bliver et katalog over
de 5 typer kirkers CO2-udledning, forslag til hvordan man kan nedbringe dette, som andre kirker
dermed kan spejle sig i.
Herefter var der spørgsmål fra mødedeltagerne vedr. fx betydning af tidligere energimærkning i
2009 – kirker og fredede bygninger var undtaget, inddragelse af Kgl. Bygningsinspektør og andre
konsulenter samt en opfordring til at tænke i kurser og efteruddannelse af medarbejdere i
klimavenlig adfærd. Sidstnævnte vil blive tænkt ind fremover. Det endelige katalog forventes at
være færdigt til oktober 2021.
Peter Skov-Jakobsen fremlagde oplæg fra biskopperne, Landsforeningen af menighedsråd og
provsterne om national folkekirkelig klimaindsats. Klimavenlig og bæredygtig adfærd af kirkerne
skal understøttes på landsplan og sikre opdateret lovgivningen. Formålet er at kende de
eksisterende initiativer, styrke det lokale arbejde og følge udviklingen nøje. Ved at gøre dette
arbejde kan folkekirken forebygge, at der kommer politiske tiltag fra Folketinget, der ikke er i
kirkernes interesse.
Jens Andersen konkluderede, at der er opbakning til at der gås videre med klimapolitikken.
3) Skoletjeneste for ungdomsuddannelserne.
Helle Krogh-Madsen, Johannes G. Jensen og Poul Bo Sørensen orienterede om arbejdsgruppens
forslag om skoletjeneste til de forskellige typer ungdomsuddannelser i stiftet og behovet for at
kunne tilpasse tilbud fra kirken og være tilstede som relevant medspiller. Man foreslår en 4 års
forsøgsperiode, hvor der skal etableres et netværk af præster, der kan gennemføre relevante
forløb. Derudover skal ansættes en konsulent, der skal skabe kontakt mellem
ungdomsuddannelsen og præster. Samt danne sig overblik over hvilke forskellige typer
uddannelser, der er i stiftet – ikke mindst erhvervsuddannelserne hvor der er brug for indsigt i,
hvor en tilknytning til folkekirken er relevant. Projektet skal etableres som et samarbejde mellem
provstier med en bestyrelse. Derudover skal der oprettes en faglig sparringsgruppe med
repræsentanter fra skoleverdenen. Biskoppen tænkes at levere en halv præstestilling præst, og en
halv projektmedarbejder skal finansieres af PU. Man ønsker, at det er de nuværende PU, der skal
tage stilling til projektet. Hvis der er opbakning, vil der blive sendt et udkast til vedtægt til inden 1.
november. Johannes G. Jensen og Poul Bo Sørensen kommer gerne på besøg i PU for nærmere
afdækning. Det er tanken, at projektet skal starte i 2023. På nær Frederiksberg er der bred
tilslutning til projektet. Arbejdet med vedtægten sættes i gang hurtigst muligt.
4) Status på projekt Kirke for kristne med anden sproglig baggrund end dansk
Jens Andersen oplyste, at Vedtægten er nu godkendt af KM og bestyrelsen er nedsat, og arbejdet
kan nu gå i gang. Der er opslået en stilling som netværkskoordinator med opgaver inden for
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kommunikation på engelsk, opbygning af engelsksproget menighed tilknyttet Eliaskirken, og
endelig netværkskoordinering med andre immigrantkirker.
5) Status på projekt Børnenes Katedral.
Johannes G. Jensen oplyste, at der er ansat en projektkoordinator, der er i gang med at afdække
omfanget af arbejde med børn i kirken i København gennem sognebesøg, hvor formålet også er at
oplyse om Børnenes Katedral. Derudover er fokus også at belyse, hvilke styrker i børnearbejdet der
kan genbruges i andre sammenhænge. Børnearbejdet har allerede stor betydning i folkekirken i
København, og det er dem, der skal bygge fremtidens arbejde i kirken. Man søger stadig efter en
kirke, der kan huse Katedralen. Der eksisterer allerede et netværk, hvor der bliver udvekslet
erfaringer og udviklet nye koncepter. Børnenes Katedral er netop at understøtte dette arbejde.
Resultatet af undersøgelsen forventes at foreligge i slutningen af december måned i år, men vil
ikke blive udgivet som en rapport, men man vil gerne fortælle om erfaringerne mv.
6) Kommunikationsarbejdet
Ulla Haahr redegjorde for kommunikationsstrategien og arbejdet med kommunikation i stiftet og
på landsplan. Strategien er fra forår 2020 og skal medvirke til at gøre kirken relevant, bistå med
kommunikationsarbejdet i sognene og udbrede kendskabet til folkekirken. Coronakommunikationen har dog forsinket arbejdet, og Kommunikationsudvalget har derfor besluttet at
forlænge strategien indtil efteråret 2022. Fokus er både på intern kommunikation og på eksterne
kanaler. POK har besøgt ca. en tredjedel af sognene og afholdt 8 workshops. Der er holdt
netværksmøder for kommunikationsmedarbejderne, afholdt mediekursus for præster, bistået med
presserådgivning ved akutte sager, etableret en ny hjemmeside, oprettet et internt nyhedsbrev.
På tværs af stifter og fællesfondsinstitutioner har man længe ønsket at styrke samarbejdet. Der er
blevet udarbejdet en kommunikationsanalyse, der pegede på potentialer for bedre interne
kommunikation og større national synlighed. e at der blev lavet meget dobbeltarbejde, udviklet på
de samme områder mv. Biskopperne har nu besluttet at samarbejde en to-årig forsøgsperiode på
udvalgte projekter inden for nationalt pressearbejde, kampagner og nyhedsbrevet (intern
kommunikation). Målet er en kommunikationsfaglige kvalitet højere på landsplan, bedre brug af
ressourcer og en mere synlig kirke.
Det blev oplyst, at der er sat arbejde i gang med et nyt intranet i folkekirken. Samt at IT-K har
arbejdet på et adfærdskodeks indenfor GDPR i gennem to år – og Datatilsynet har lovet at kodeks
bliver offentliggjort inden sommerferien (i år). Kodekset søger at beskrive, hvad man må som
menighedsråd inden for de gældende regler på GDPR området og giver konkrete eksempler på,
hvad det kommer til at betyde. MR skal tilmelde sig til kodekset, frivilligt.
7) Afrunding ved Jens Andersen
Med udgangen af oktober udløber valgperioden for Provstiudvalg og Stiftsråd. Når det nye
Stiftsråd er etableret, er det besluttet at afholde et visionsseminar den 20. november 2021, hvor
Provstiudvalget og provsterne tillige vil blive inviteret. Her vil næste valgperiodes stiftsudvalgs
opgaver og etablering skal fastsættes.
Emner til næste fællesmøde: Johannes vil gerne aflægge rapport fra Børnenes Katedral. Tanken er,
at næste fællesmøde vil blive afholdt i januar.
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