Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift
Beslutningsprotokol fra møde i
Stiftsrådet
Tirsdag den 15. november 2016 kl.
16.30 - 20.00 i
Helligåndshuset, Valkendorfsgade
23, 1151 København K.

Afbud fra Leif Georg Christensen, Niels Underbjerg og Tom
Allan
Helle Krogh Madsen mødte kl. 17.20.
Anders Gadegaard forlod mødet kl. 19.00.

For mødet foreslås følgende
dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.

Ad 1. Tilføjelse til dagsordenen pkt. 7 c: ansøgning fra
Brønshøj. Pkt. c. bliver herefter pkt. d.
En invitation fra Folkekirkens Mellemkirkelige råd optages
som nyt pkt. 14.
Jens Andersen gør opmærksom på, at han muligvis er inhabil
under pkt. 10. Stiftsrådet fandt ikke, at det er tilfældet.

2. Møde med Stiftsudvalget Børn i
Kirken v/ provst Finn Vejlgaard.

Ad 2. Finn Vejlgaard, der er formand for udvalget,
redegjorde for arbejdet i udvalget, der har rod i kommissoriet
fra februar 2015. Der arbejdes med børn i aldersgruppen fra
0 til 14 år, fra dåb til konfirmation. Der er udarbejdet et
idékatalog for dåbsoplæring, der er opdelt i forhold til de
forskellige alderstrin. Lisbeth Müller, Maria Baastrup
Jørgensen, Anne Katrine Odgaard (p.t. på barsel) er medlem
af udvalget. Det forventes at udvalget vil blive udvidet med
endnu et medlem. Der arbejdes på en projektbeskrivelse for
dåbsoplæring, der vil blive sendt til stiftsrådet; formentlig
hen på foråret 2017. Beskrivelsen vil indeholde en plan for
udvalgets arbejde de næste 2 år og for kommunikation af
dette. Dåbsoplæringen vil rette sig både mod børn, der er
døbt, og mod børn, der ikke er døbt.

3. Valg af formand – blandt de
valgte menighedsrepræsentanter.

Ad 3. Inge Lise Pedersen blev genvalgt.

4. Valg af næstformand – blandt
de valgte menighedsrepræsentanter.

Ad 4. Margrethe Winther-Nielsen blev genvalgt.
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5. Valg af repræsentant til
budgetsamrådet
(forretningsordenen § 5 stk. 6).
a. Orientering om arbejdet i
budgetsamrådet v/ Jens Andersen.

Ad. 5.

b. Valg af repræsentant.

b. Jens Andersen blev genvalgt, og Inge Lise Pedersen blev
valgt som suppleant.

6. Fælles kapitalforvaltning.
Orientering vedr. Fælles
Kapitalforvaltning v/ Ole Pagels.

Ad 6.
Ole Pagels orienterede fra den fælles kapitalforvaltning, hvor
det kan mærkes, at tiden kun er til små afkast, og der er
derfor kun små udlodninger til menighedsrådene. Hvem der
fremover skal være kapitalforvalter er i øjeblikket udbud.
Der lægges op til at der denne gang vælges tre kapitalforvaltere, som kapitalen fordeles mellem.

7. Stiftsmidlerne.
a. Orientering om økonomisk
status for stiftsmidlerne.

Ad. 7.
a. Jyske Bank har netop varslet en negativ rente på 0,4 % på
indlån for erhvervskunder, hvorfor stifterne er opfordret til
ikke at have store kontante stiftsmiddelsindeståender. Der er
i øjeblikket store træk på stiftsmidlerne i København.

b. Ansøgning fra BellahøjUtterslev Sogns Menighedsråd om
forhøjelse af tidligere bevilget lån
fra 2 mio. kr. til 2,9 mio. kr.

b. Stiftsrådet imødekom ansøgningen om forhøjelse fra 2
mio. kr. til 2,9 mio. kr.

c. Ansøgning fra Brønshøj sogns
menighedsråd til ny sognegård ved
kirken på 9,3 mio.kr. 8 mio. kr. er
en mellem finansiering, idet den
eksisterende sognegård forventes
solgt inden for kort tid.
Afdragstid: 10 år.
d. Orientering om frigivelse af
midler og udbetaling af lån i
øvrigt.

c. Stiftsrådet godkendte lånet på de ønskede vilkår under
forudsætning af, at den kongelige bygningsinspektør udtaler
sig om forslaget.

8. Bindende stiftsbidrag 2016.

Ad 8.

a. Jens Andersen refererede fra arbejdet i budgetsamrådet,
der har fået en øget betydning i de senere år, blandt andet
fordi ministeren har deltaget i møderne.

d. Lån til Bellahøj på 2 mio. kr. er frigivet.
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a. Orientering om økonomisk
status for bindende stiftsbidrag
2016.

a. Anne Margrethe Andersen redegjorde for regnskabstallene
for det bindende stiftsbidrag til og med oktober. Der udestår
nogle større betalinger i de sidste to måneder, blandet andet
til stiftsmagasinet.

b. Ansøgning fra Folkekirkens
Skoletjeneste København og
Frederiksberg - udmøntning af
rammebevilling fra det bindende
stiftsbidrag 2016.
c. Ansøgning fra foreningen
Gabriel v/ sognepræst Kristian
Gylling om støtte til udgivelse af
en Minikatekismus som App til
mobiltelefon m.m.
d. Ansøgning fra Michael
Hemmingsen til udgivelse af
"kernesalmer- en håndbog i
salmevalg".

b. Rammebevilling udmøntes i henhold til budget.

9. Bindende stiftsbidrag 2017.
a. Orientering om endeligt budget
2017.

Ad 9.
Anne Margrethe Andersen redegjorde for det endelige
budget 2017, hvori det overførte overskud fra 2015 omtrent
bliver brugt op.

10. Ansøgning fra Vesterbro
Sogns Menighedsråd om bevarelse
af Gethsemane Kirke i
folkekirkeligt regi.

11. Opfølgende drøftelse
vedrørende Himmelske Dage
2016.

c. Stiftsrådet drøftede ansøgningen, og besluttede ikke at
støtte den, blandt andet henset til stiftsrådets økonomi, og da
stiftsrådet generelt ikke støtter udgivelser.

d. Stiftsrådet drøftede ansøgningen og besluttede ikke at
støtte den, da stiftsrådet generelt ikke støtter udgivelser.

Ad 10.
Stiftsrådet drøftede ansøgningen indgående og afvejede
argumenter for og imod. Endvidere drøftedes hvilke
udvidede muligheder ændringen af lov om kirkers brug har
givet for menighedsrådene. Stiftsrådet besluttede at støtte
ansøgningen. Ole Pagels ønskede ikke at støtte ansøgningen
og afgav således en mindretalsudtalelse.

Ad 11.
Kommunikationsmedarbejder
Kirsten
Weiss
Mose
orienterede fra festivalen Danske Kirkedage, der i
København blev benævnt Himmelske Dage, herunder om
programmets mangfoldige indhold. Der havde været ca.
30.000 besøgende til de i alt 408 forskellige arrangementer,
som 90 % af Danmarks kirkesamfund var involveret i at
arrangere. Pladser, kirker, sale og mødelokaler i centrum af
København blev brugt i forbindelse med hele festivalen.
Stiftsrådet drøftede, hvordan de gode erfaringer fra
planlægningen og gennemførelsen kan bringes videre. Det
blev foreslået, at der skal være tilknyttet et fast sekretariat,
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og at festivalen bliver et nationalt anliggende, fx ved
forelæggelse for biskopperne og Landsforeningen af
Menighedsråd. Stiftsrådet nedsatte et udvalg bestående af
Anders Gadegaard, Peter Skov-Jakobsen og Kirsten Weiss
Mose. Udvalget har til opgave at fremsætte en mulig
køreplan, der forelægges for stiftsrådet.
12. Møde med Stiftsudvalget for
Diakoni v/ Erik Andreassen

Ad 12.
Erik Andreassen, formand for stiftsudvalget, orienterede fra
stiftsudvalget for Diakoni, der har været på studietur i
Holland. I udvalget har man tidligere været meget optaget af
en diskussion om diakonikirker, og der har været afholdt en
konference i udvalget for at opnå en fælles forståelse af
diakoni. Udvalget har været engageret i Diakoniens Dag, og
der har været afholdt forskellige arrangementer, men hvor
resultatet ikke har været tilfredsstillende. En tværgående
tænkning har udmøntet sig i en konference om Unge og
Ensomhed, hvor udvalget har ageret sammen med det
politiske niveau og konferencen blev afholdt på Københavns
Rådhus. Det var en succes, og man fik udbredt en viden og
interesse for den sociale side af kirkens arbejde i det politiske
miljø.
I Holland havde udvalget besøgt fire kirker i områder med
store, sociale problemer og mødt en række diakonale
organisationer, og hæftet sig ved, at man der betragtede
brugerne som en ressource og ikke som klienter. Det havde
samtidig været en stor fordel, at man havde haft en journalist
fra stiftets Presse- og Kommunikationsafdeling med på turen.
Udvalget udtrykte ønske om et samlende sted for udveksling
af viden og inspiration om diakonalt arbejde. Ligesom
udvalget finder, at udvalget i fremtiden bør blande sig mere i
den sociale, politiske debat. Jan Nilsson, Erik Meier
Andersen og Helle Christiansen fortsætter som medlemmer
af udvalget, og man ønsker gerne 3-4 medlemmer yderligere.

13. Nyt fra udvalgene under
stiftsrådet.
a. Orientering om indsupplering af
nye medlemmer til Ungeudvalget.
b. Orientering ved stiftsrådets
medlemmer af de enkelte udvalg.

Ad 13.

c. Evaluering af stiftsudvalgene
under stiftsrådet –

c. Stiftsrådet drøftede, hvorvidt der skal ske en evaluering af
udvalgene under stiftsrådet. Stiftsrådet besluttede at udsende

a. Charlotte Cappi Grunnet og Søren Bruun indtræder i
Ungeudvalget.
b. Jens Andersen oplyste, at stiftsudvalget for Presse og
Kommunikation ansætter en barselsvikar pr. 1. december.
Erik Andreassen orienterede fra religionspædagogisk udvalg.
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spørgeskemaundersøgelse.
Drøftelse af evt. evaluering.

evalueringsskemaet. Inge Lise Pedersen, Margrethe WintherNielsen og Helle Krogh- Madsen samler besvarelserne med
henblik på forelæggelse for stiftsrådet på rådets mødet i
januar.

14. Invitation fra Folkekirkens
Mellemkirkelige Råd til møde
med stiftsrådene og
stiftsudvalgene for
mellemkirkelige anliggender og
mission.

Ad 14.
Anette Kaas deltager på Stiftsrådets vegne, og Peter SkovJakobsen deltager tillige.

15. Siden sidst

Ad 15. Ingen bemærkninger

16. Næste møde.
Møderækken i 2017 er fastlagt
som følger:
•
23. januar 2017
•
1. marts 2017
•
30. maj 2017
•
30. august 2017
•
1. november 2017

Ad 16.
Rundvisning i Ørestad planlægges til den 30. maj 2017.

Fastlæggelse af dato for
rundvisning i Ørestad.
17. Eventuelt.

Ad 17.
Helle Krogh Madsen oplyste, at Folkekirkens Skoletjeneste
fylder 50 år den 1. april 2017, hvilket fejres ved en reception
den 29. marts 2017 kl. 15-18.
Mødet sluttet kl. 19.45, referent Helle Ostenfeld
Referatet oplæst og godkendt.

Michael Riis

Tom Allan

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift
Margrethe Winther-Nielsen

Anette Kaas

Inge Lise Pedersen

Ole Pagels

Erik Andreassen

Gorm Skat Petersen

Jens Andersen

Helle Krogh Madsen

Niels Underbjerg

Finn Vejlgaard

Anders Gadegaard

Peter Skov-Jakobsen

