
 
 

 
 

 

 

 

 

Beslutningsprotokolatet for møde i stiftsrådet  

Torsdag den 8. september 2022 kl. 16.30-20.00 

 

Dragør sognegården, Kirkevej 170, 2791 Dragør 

 

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

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

Palmer, Torben Stærgaard, Jens Bach Pedersen, Peter Skov-Jakobsen, 

Anders Borre Gadegaard, Malene Flensborg Christensen og Kirsten 

Jørgensen. 

 

Michael Krogstrup Nielsen, Simone Nørskov Østerby, Helle Ostenfeld og Ulla 

Haahr.  

 

Afbud: Morten Bangsgaard og Helle Krogh Madsen. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

2. Vedtagelse af ny kommunikationsstrategi 

Præsentation af oplæg til ny kommunikationsstrategi ved Ulla Haahr.  

Strategien er justeret bl.a. i forhold til erfaringer høstet gennem de 

sidste tre år.  

Stiftsrådet vedtog den fremlagte strategi, der rækker frem til 2025, 

og lagde vægt på, at der til stadighed arbejdes med hvordan 

sognenes kommunikationsarbejde bedst understøttes. 

3. Fællesfonden – stillingtagen til prioritering af ansøgninger til 

Omprioriteringspuljen 

Præsentation ved Torben Stærgaard.  

Torben Stærgaard redegjorde for baggrunden for budgetsamrådets 

arbejde og påvirkning og begrundede sit forslag til indstilling. 

Stiftsrådet tilsluttede sig indstillingen. 

 

4. Siden sidst  

a. Høringssvar vedr. ændringer i økonomiloven mv. 



 
 

  
 

Høringssvaret blev til i sommerferien og tiltrådt af 

medlemmerne via mail. Stiftsrådet drøftede status og ser 

frem til lovforslaget. 

b. Ansættelser 

Stiftsrådet har fået besat stillingen som koordinator for 

social-etisk arbejde – Maria Hald ansat fra den 1. aug. 2022.  

Stillingen som stiftskoordinator for t for unge voksne, blev 

slået op før sommeren, men stillingen blev desværre ikke 

besat.  

Stiftsrådet besluttede at sigte på at omlægge stillingen, 

således at kommunikationsdelen knyttet til unge voksne 

lægges sammen med kommunikationsdelen i Folkekirken for 

Internationals, således at der kan opslås en fuldtids 

kommunikationsstilling. Den resterende del af den 

oprindelige stilling vedr. koordination af arbejdet med unge 

voksne bliver så slået op som en deltidsstilling.  

c. Status på indsatsen for socialt arbejde og socialetik ved 

Ingeborg Ilkjær  

Ingeborg Ilkjær orienterede om udvalgets arbejde. 

d. Din Tro – Min Tro 

Jens Andersen orienterede om, at der ikke er tale om et 

selvstændigt stiftsudvalg, men at tanken er, at der etableres 

en selvstændig styregruppe for projektet. Din Tro – Min Tro 

sorterer ikke under stiftsudvalget for religionsmøde, men 

styregruppen refererer direkte til stiftsrådet. 

Nedsættelse af en styregruppe afventer næste 

stiftsrådsmøde. 

Der udarbejdes et kommissorium for styregruppen til næste 

møde. 

e. Bibliarium 

Status er, at man er klar til at implementere, men vi afventer 

en tilbagemelding på vedtægterne fra Kirkeministeriet. 

f. Folkekirkens Skoletjeneste for Ungdomsuddannelserne 

Status er, at man er klar til implementere, men vi afventer en 

tilbagemelding på vedtægterne fra Kirkeministeriet.

  

g. Stiftsudvalget for Grøn Kirke og Klima 



 
 

  
 

Stiftsudvalget ønsker at ændre navn til Stiftsudvalget for 

Grøn Omstilling og Klima.  

Stiftsudvalget er ved at få afklaret snitfladerne med det 

landsdækkende projekt.  Der ønskes afholdt en workshop 

med provstiudvalgene i Københavns stift, sådan at 

menighedsrådene hurtigt kan blive inspireret til at spare på 

energien.  

Stiftsrådet tilsluttede sig forslagene. 

h. Biskoppen 

Peter Skov-Jakobsen orienterede om debatten vedrørende 

ligebehandlingslov. 

i. Børnenes Katedral 

Jens Andersen orienterede om, at man på Vesterbro er i gang 

med at etablere en børnekirke, og at man i den forbindelse 

har drøftet mulighederne for etablering af Børnenes Katedral 

sammen med Stiftsudvalget Børn i Kirken.  

 

5. Det bindende stiftsbidrag 2022 

a. Johannes Gregers Jensen; Orientering om dækning af 

udgifter (5600 kr.) ifm. overnatning og forplejning ved 

”Kirken på landet netværksmøde 29.-31. august 2022”.  

Stiftsrådet tog det til efterretning. 

b. Folkekirke & Religionsmøde (det nationale 

samarbejde); Ansøgning om tilskud til Kristen Muslimsk 

Samtaleforum den 4.-5. november 2022. Vejledende 

beløb 6.000-8.000 kr. 

Stiftsrådet tilsluttede sig at støtte med 6.000 kr. 

6. Det bindende stiftsbidrag 2023 

Godkendelse af budget 2023.  

Stiftsrådet godkendte budgettet, og der eftersendes et budget i sin 

endelige form til stiftsrådet.  

Budgettet offentliggøres og gennemgås tillige ved et kommende 

møde med provstiudvalgene. 

7. Stiftsmidlerne – forvaltning og status 

Der fremsendes en skriftlig orientering til Stiftsrådet. 

8. Fællesmøde for alle landets stiftsråd 



 
 

  
 

Oplæg ved Jens Andersen. 

Jens Andersen oplyste, at dato er den 26. november på Fyn. 

København har formandskabet i 2023. 

 

9. Orientering fra den Fælles Kapitalforvaltning 

Lisa Christiansen orienterede fra gårsdagens møde i bestyrelsen i 

den fælles kapitalforvaltning. Der er p.t. ca. 3 mia. kr. der investeres, 

idet de resterende 2 mia. kr. er udlånt. Der er tale om 

lavrisikoinvesteringer. Der er varslet et negativt afkast på 8%. 

Punktet tages op på næste møde med henblik på drøftelse af 

konsekvensen for Københavns Stift og eventuelle handlemuligheder. 

10. Invitation til Kristen Muslimsk Samtaleforum den 4.-5. nov. 

2022 

Peter Skov-Jakobsen deltager. 

11. Stiftsrådets mødekalender 2023 

Onsdag den 1. februar 

Mandag den 6. marts  

Tirsdag den 9. maj  

Onsdag den 6. september  

Onsdag den 15. november 

12. Evt. 

Næste møde er den 9. november 2022 og afholdes i Brønshøj, hvor 

stiftsrådet bl.a. skal konstituere sig.  

Biskoppen takkede Anders Gadegaard for sin store indsats i 

stiftsrådet gennem årene 
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