Seminar om vision om målsætninger for Københavns Stift
Lørdag den 20/11 2021 i Helligaandshuset, Valkendorfsgade 23
Formålet med seminaret er at drøfte arbejdet på tværs af sogne og provstier i Københavns Stift. Langt det
meste kirkelige arbejde foregår i sognene, og det er godt. Men der er også opgaver, som ikke så let løftes af det
enkelte sogn, ligesom der er brug for inspiration til og understøttelse af arbejdet i sognene.
På seminaret lægges op til en fælles drøftelse af hvilke opgaver, vi har brug for at løfte på tværs af stiftet. Det er
tanken, at arbejdet i de kommende stiftsudvalg og anvendelsen af det bindende stiftsbidrag skal afspejle denne
drøftelse. Når det nye stiftsråd begynder sit arbejde, vil beslutningerne tage udgangspunkt i dagens drøftelse.
Med afsæt i en god, fælles forståelse af hvor vi kommer fra, hvor vi er på vej hen, og allerede igangsatte
initiativer, inviteres alle deltagerne til at kortlægge dels hvilke udfordringer, vi står over for at skulle løse
sammen, dels hvilke indsatser, disse udfordringer kalder på.
Program
9:00

Ankomst og kaffe

10:00

Velkomst, rammesætning og deltagerpræsentation



Hvor står vi i dag, hvor kommer vi fra, og hvor skal vi hen? v/ biskoppen
Hvad har vi gjort de sidste fire år? Kort, summarisk fremlæggelse af proces, udvalgte
resultater og anbefalinger fra udvalgsarbejdet v/ stiftsrådets formand

11:00

Kaffepause

11:15

Hvilke udfordringer står vi overfor i stiftet?



Gruppearbejde (30 min)
Fremlæggelse og opsamling fra grupperne, kortlægning og diskussion (45 min)

12:30

Frokost

13:30

Hvilke indsatser kalder det på? Hvad skal vi have mere hhv. mindre af, hvad mangler helt i det
nuværende arbejde i stiftet?



Gruppearbejde (30 min)
Fremlæggelse og opsamling i plenum (45 min)

14:45

Kaffepause

15:00

Hvordan løftes de enkelte indsatser bedst? Fx i udvalg, provstisamarbejder eller i stiftsrådet, af
råds- og udvalgsmedlemmer, af frivillige eller professionelle, etc.



Diskussion i grupper 30 min
Fremlæggelse og diskussion 30 min

16:00

Kaffepause

16:15

Drøftelse af målsætninger og prioritering for de næste fire år



Grupper (30 min)
Opsamling og koordinering i plenum (30 min)

17:15

Afrunding ved stiftsrådets formand

17:45

Kort andagt i Helligaandskirken ved biskoppen

18:30

Middag

Deltagerkredsen er stiftsrådets medlemmer, provstiudvalgsformænd, provster, budgetudvalgets formand samt
medarbejdere fra stiftsadministration og presse og kommunikation.

