
Udvalget for socialt arbejde og socialetik 

Udvalgsmøde den 7. september 2022 kl.14-16 i Domkirkens Hus – Fiolstræde 4-6, 1171 København K 

Til stede: Ole Meldgaard, Sofie Troelsgaard, Simon Palmer, Eva Skjærbæk, Anders Gadegaard, Lisbeth Burgaard, Hanne Lindstrøm, Lise 

Rasmussen, Ingeborg Ilkjær, Maria Hald Ytzen (stiftskoordinator) og Ulla Haahr (kommunikationschef i Stiftet). 

Afbud: Maria Juel 

Mødeleder: Ingeborg Ilkjær 

Referent: Sofie Troelsgaard 

Dagsorden Noter Konklusioner 

Præsentation af udvalget og 

stiftskoordinator 

Ulla fra stiftets kommunikationschef (daglig leder for 

stiftskoordinatoren) er også til stede.  

Maria Ytzen fremhæver sine kompetencer 

indenfor projektarbejde og 

frivilligkoordinering 

Godkendelse af 

dagsordenen 

 Godkendt  

Drøftelse af 

stiftskoordinatorers opgaver 

for det kommende år - 

projektbeskrivelse 

Maria gennemgår projektbeskrivelsen, som er udsendt som bilag 

før mødet. Dette afleder debat om følgende: 

 

-Koordinatoren arbejde indeholder netværksdannelse, med 

koordination af socialt arbejde, samt rådgivning og idésparring. 

 

Nedenstående er udvalgets kommentarer til projektbeskrivelsen og 

oplægget fra koordinator: 

  

-Det pointeres at mere præcise retningslinjer kan hjælpe både 

udvalg og koordinator med at få mest muligt ud af arbejdet og 

1. Vi skal sikre kvaliteten – fagligt og 

etisk. 

 

2. Vi skal skabe principper, som er i 

tråd med folkekirkens formål, og som 

kan danne grundlag for arbejdet som 

koordinator og udvalget. 

 

3. Netværk – både i kommunikation, 

frivilligheden og arbejdet.  

 



ressourcerne. 

 

-Stillingen som koordinator er ny, og det skal bygges solidt op. 

-Hvordan sikrer vi kvaliteten – både fagligt og etisk? 

 

-Vi skal klargøre, hvordan diakonien kan/skal være en del af 

forkyndelsen i folkekirken (gennem principper?). 

 

-Vi skal skabe et stærkt netværk – bruge en del kræfter deri (en 

målestok for udvalgets succes). Det er også en vigtig rolle for 

udvalget at være med på netværksskabelsen. 

 

-Vi kan tage udgangspunkt i rapporten fra udvalget i forhold til de 

ønskede fyraftensmøder. 

 

-Fortalervirksomheden er også at vi øger synligheden om det 

sociale arbejde – internt og eksternt. 

 

-Vi skal finde en vej – hvor starter vi – med netværk eller små 

adaptive projekter? 

 

-Ikke blot sammenhæng i forkyndelse og diakoni klarlægges – 

men også om mission.  

 

-Den kommunikative opgave er vigtig – hvordan kan vi tale om 

diakoni og generelt samfund og social etik, så vi rammer ud over 

kirkemurerne. 

-Definition af hvad er ’Kirkeligt socialt arbejde’ – relevant for at 

skabe grundlaget for vores arbejde – udvalg og koordinator.  

 

-Udvalgets mulige input i forskellige relevante emner og strategier 

(f.eks. ensomhedsstrategier) udenfor kirkens egne projekter. 

 

-Koordinatoren skal vide, hvor man kan finde relevante 

4. Man skal kunne se, at vi gennem 

vores arbejde (udvalget og 

koordinator) skaber sociale og etiske 

værdier på baggrund af folkekirkens 

formål og vilkår i Stiftet. 

 

5. Udvalget ønsker at øge 

fortalervirksomhed for socialt 

arbejde og etisk arbejde internt som 

eksternt. 

 

Konkret arbejde: 

Til næste møde vil et underudvalg udarbejde 

med skabelse af principperne: Ingeborg, 

Lise, Eva og Ole.  

 

Fyrreaftensmøde: 

Det undersøges, om der kan nås et 

fyraftensmøde om julehjælpen i oktober mdr. 

Koordinator aftaler med Sofie om Husum 

Sogns erfaringer. 

 

 



eksisterende projekter i stiftet. 

  

- Hvordan kan man balancere rollerne som både koordinator og 

projektudvikler? Facilitering af udvikling frem for praktisk 

involvering? Fokus på samskabelsen i stiftet. 

 

-Vi skal sikre fremdriften af arbejdet med konkret planlægning.  

-Udvalget skal ikke blot dirigere, det skal også selv arbejde.  

-Vi skal gøre brug af de organisationer, som har erfaringer med 

vores indsatsområder også kommunen. Vi skal gøre brug af de 

værktøjer der allerede findes. 

 

-Interessen er til stede i både provsti og sognene – det er bare med 

at finde ind til det. 

 

-Vi skal sørge for, at vi gør noget menneskerne, har brug for og 

ikke genmarginalisere målgrupperne ved at ”fortælle dem hvad de 

har brug for”.  

 

-Kan vi få mere viden om sognebørnenes behov gennem den hjælp 

der i forvejen er? 

 

-Vi kan være med til at sognene kan dygtiggøre sig i deres 

frivilligkoordinering for at være med til at løfte det sociale 

arbejde, sammen med de ansatte. 

Hvilke indsatser vil 

udvalget gerne fokuserer på 

de næste år? 

-Den udarbejdede rapport fra sidste udvalgsperiode har allerede 

rammesat nogle indsatsområder – hvordan vil vi handle på dem?  

 

Kan vi gennem Julehjælpen nå at få et billede af den hjælp som 

kan gavne i sognene? En sådan viden kan tjene som guideline for 

hvor udvalget skal prioritere i første omgang. 

 

 

Indsatserne er indtil vi har fået mere indspark 

fra sognene: frivillighed og netværk med 

udgangspunkt i de emner, som er udledt af 

den udarbejdede rapport (ensomhed & 

udsatte børn og unge) 

 



Budget 2023 for udvalget Ingeborg orienterer om budgettet der endeligt fastsættes på 

stiftsrådsmøde d. 08.09.2022.  

Der er søgt 40.000 kr. mere til arbejdet i 

udvalget og koordinatoren. Formanden 

melder tilbage med svar på bevilling. 

PR-virksomhed fra og for 

udvalget 

-Hvor kan netværket kommunikere – underside på stiftet? 

-Der kommer i løbet af 2023 snart et nyt intranet for hele 

folkekirken, hvor den interne kommunikation kan bo.  

 

-Stiftssiden er til intern kommunikation – ansatte og frivillig på 

nuværende tidspunkt. Det nye intranet betyder, at stiftets 

hjemmeside i løbet af 2023 skal ændre fokus til ekstern 

målgruppe,  københavnere og bornholmere. 

 

-Skal der også arbejdes med en Facebook-gruppe for dem som 

arbejder med emnet?  

 

-Stiftets kommunikation kommer også til at spørge os, hvor de kan 

hjælpe med udvalgets arbejde.  

Vi skal på sigt anvende stiftets hjemmesider i 

kommunikationen med sognenes sociale og 

etiske eksterne arbejde. 

  

Vi skal gøre brug af stiftets 

kommunikationsafdeling i arbejdet – fortælle 

vi er her og hvad sognene gør. 

 

Venter på nyt internt IT-system – hvordan 

kan vi gøre brug af det til vidensdeling? 

Aftaler om besøg af Maria i 

dit sogn eller nabosogn 

-Maria skal ud at besøge det arbejde, som allerede findes og kan 

inspirere arbejdet og netværket.  

 

-Maria har allerede været i Mariakirken og i Lindevang Sogn. 

 

-Anders byder ind med Vor Frue-Vesterbro provstis diakoniudvalg 

og arbejdet i kirkedøren for medarbejderne.  

 

-Maria skal ud at besøge Husum Sogn. 

 

Maria kommer rundt i stiftet og er allerede i 

gang.  

Det pointeres, at de sogne som allerede er 

aktive på det sociale arbejde, med fordel kan 

besøges først og så derefter række ud med 

den oparbejdede viden og erfaring til sogne, 

som gerne vil i gang. 

Nyt fra Stiftsrådet Intet nyt – mere næste gang. Budget 2023 skal godkendes den 8.sept.2022 

Aftaler om tidspunkter for 

udvalgsmøder 2022/23 

 

2. november kl. 14-16.00 i Mariakirken  
2. februar 2023 kl. 14-16.00 i Brønshøj Kirke 
5. april 2023 kl. 14-16.00 Lindevang Kirke  

 

 



Evt.  En stor tak til Anders Gadegaard for hans indsats som formand i 

udvalget. 

Stiftsrådet skal tage stilling til at besætte Lises plads i udvalget når 

hun går på barsel den 8. nov.2022.  

Ingeborg kontakter formand for stiftsrådet. 

 

/ MØDE SLUT 

 


