
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Dagsorden for fællesmøde den 21. juni 2021 
Stiftsrådet og provstiudvalgene 

Kl. 16.30 – 20.00 
Stanleys Gaard - Store Søndervoldstræde 2 - 1419 København K 

 

 

1. Velkomst (kl. 16.30 – 16.45) 

 

2. Klimapolitik for Københavns Stift (kl. 16.45 – 17.45) 

Formålet med klimapolitikken er, at vi i fællesskab bliver klogere på, 

hvordan vi bedst kan reducere kirkernes co2-udledning, og at gøre det 

så let som muligt for menighedsrådene at agere klimavenligt både i 

dagligdagen og ift. byggesager. 

Præsentation af klimapolitikken ved Jens Andersen (Stiftsrådet), 

oplæg om hvordan analysearbejdet angribes ved Carsten Vejborg 

(Energitjenesten), orientering om biskoppernes arbejde med klima 

ved Peter Skov-Jakobsen (Biskop). 

Debat om klimapolitikken - er det den rigtige måde at gribe det an. 

 

3. Skoletjeneste for ungdomsuddannelserne (kl. 17.45 – 18.30) 

Stiftsrådet ønsker, at der etableres en skoletjeneste for 

ungdomsuddannelserne. Formået er at tilbyde 

uddannelsesinstitutionerne projekter og arrangementer indenfor de 

fag og emner, hvor folkekirken kan uddybe og supplere med samtale, 

oplysning og oplevelse. 

Præsentation af ideoplæg ved arbejdsgruppen (Helle Krogh Madsen, 

John Rydahl, Johannes Gregers Jensen og Poul Bo Burkal Sørensen). 

Debat om behovet for at etablere en skoletjeneste for 

ungdomsuddannelserne, og om provstiudvalgene vil være med til at 

finansiere den. 

 

Spisepause kl. 18.30 – 19 

 

4. Status på projekt Kirke for kristne med anden sproglig eller 

kulturel baggrund end dansk (kl. 19.00 – 19.15) 

Kort status på projektet ved bestyrelsen for stiftssamarbejdet. 

Spørgsmål og kommentarer.  

 

5. Status på projekt Børnenes Katedral (kl. 19.15 – 19.30) 



 
 

  
 

Kort status på projektet ved Religionspædagogisk Stiftsudvalg. 

Spørgsmål og kommentarer. 

 

6. Kommunikationsarbejdet (kl. 19.30 – 19.45) 

Kort orientering om status på kommunikationsarbejdet på tværs i 

Københavns Stift samt bestræbelserne om at styrke samarbejde om 

kommunikation på landsplan i folkekirken ved Ulla Haahr 

(Kommunikationschef). 

Spørgsmål og kommentarer. 

 
7. Afrunding, sager til næste møde og eventuelt (kl. 19.45 – 20.00)  

 

Med venlig hilsen 

 

Jens Andersen 

Formand for Stiftsrådet 

 

 

 

 

 

 

Vedlagt materiale: 

- Stiftsrådets oplæg til klimapolitik 

- Ideoplæg til Folkekirkens Skoletjeneste for Ungdomsuddannelserne i 

Københavns stift 




