Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift
Beslutningsprotokol fra
møde i Stiftsrådet
Mandag den 23. januar 2017 kl.
16.30 - 20.00 i Helligåndshuset,
Valkendorfsgade 23, 1151 København K.
Der forelå afbud fra:
Margrethe Winther Nielsen
Erik Andreassen
Finn Vejlgaard
Michael Riis mødte kl. ca. 17.00
1. Godkendelse af dagsorden.

Ad 1.
Dagsordenen blev godkendt.

2. Oplæg ved Morten Suhr Ad 2.
Hansen, Subscrybe, om Folke- Morten Suhr Hansen orienterede om de seneste tendenser og
tanker indenfor udvikling af medlemsorganisationer. Således
kirkens medlemsudfordring.
ses en stigende interesse indenfor udvikling af medlemstankegangen og ”medlemsøkonomier”. Udover de klassiske
medlemsorganisationer har også flere og flere kommercielle
virksomheder taget medlemstankegangen til sig. Baggrunden
herfor skal ifølge Morten Suhr Hansen blandt andet findes i
digitaliseringen, der giver medlemsorganisationer nye
muligheder og gør det let, enkelt og hurtigt at kommunikere
med medlemmerne og samle dem i fællesskaber/interesseområder. Samtidig rammer medlemstanken et alment menneskeligt behov for at ”høre til”, men mange af de traditionelle
fællesskaber er under pres, hvilket baner vejen for nye
medlemsorganisationer.
Morten Suhr Hansen omtalte dernæst folkekirkens
medlemssituation med et fortsat faldende medlemstal både
på landsplan og i Københavns Stift. 2016 havde i den
henseende været et været et år med en betydelig stigning i
antallet af udmeldelser bl.a. som følge af Ateistisk Selskabs
udmeldelseskampagne. I forlængelse heraf fremhævede
Morten Suhr Hansen også på proceduren for indmeldelse i
folkekirken bl.a. sammenlignet med andre medlemsorganisationer og på den ubalance, der er imellem hvor let
det er at melde sig ud af folkekirken i forhold til at melde sig
ind.
Morten Suhr Hansen pegede videre på, hvad der er de
egentlige grundlæggende udfordringer for folkekirken og
nævnte her, at alt for mange ikke ved, hvad kirke1
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skattemidlerne anvendes til, og hvad det egentlig er de støtter
som medlem af folkekirken både på det personlige plan og
på det lidt større plan.
Folkekirken bør derfor arbejde med disse udfordringer.
Morten Suhr Hansen pegede på, at det gennem en
analysefase bl.a. bør klarlægges, hvilke ”medlemsfordele”,
der er de vigtigste for danskerne, og hvordan kirken bl.a. kan
promoveres som medlemsorganisation. I en efterfølgende
udviklings- og implementeringsfase bør der udvikles
metoder og processer, der kan understøtte folkekirkens
medlemsdel, herunder hvordan loyaliteten og kendskabet til,
hvad man får ud af folkekirkemedlemskabet kan styrkes, og
hvordan der kan arbejdes med en fastholdelse medlemmerne.
Afsluttende pegede Morten Suhr Hansen på muligheden af,
at man i et provsti/stift gennemførte et sådan analyse- og
udviklingsprojekt med henblik på en eventuel efterfølgende
implementering i andre provstier/stifter.
Ved Stiftsrådets efterfølgende drøftelse af oplægget blev det
bl.a. fremhævet, at der et oplagt behov for et øget fokus på
medlemmerne fra kirkens side, da folkekirkens medlemspleje i dag er ikke rigtig eksisterende. Endvidere drøftedes
mulige modeller for en eventuel første undersøgelse. Emnet
tages op til yderligere drøftelse på et senere møde.

3. Fællesfondens budgetsamråd.
Orientering v/ Jens Andersen.

Ad 3.
Næste møde i fællesfondens budgetsamråd finder sted i
marts 2017, og der var derfor intet nyt siden sidst.
Budgetsamrådet er i maj 2017 inviteret til en teknisk
gennemgang af fællesfondens budget, hvilket vil give
stiftsrådet mulighed for en lidt mere dybtgående drøftelse på
stiftsrådets møde i august.

4. Fælles kapitalforvaltning.
Orientering v/ Ole Pagels.

Ad 4.
Ole Pagels oplyste, at de lave renter og urealiserede kurstab
fortsat er en udfordring.
Ole Pagels oplyste videre, at det gennemførte udbud af
opgaven som administrator og kapitalforvaltere nu er
afsluttet. Der er indgået kontrakt med Jyske Invest som
administrator. Som kapitalforvaltere er der indgået kontrakt
med Alm. Brand Bank, Danske Capital, Nordea Asset
Management.

5. 5. Stiftsmidlerne.
Ad 5.
Orientering om frigivelse af stifts- Der forelå ingen nye låneansøgninger eller anmodninger om
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midler og udbetaling af lånetilsagn.

frigivelse

6. 6. Bindende stiftsbidrag - 2016
1. Orientering om økonomisk
status for bindende stiftsbidrag
2016.

Ad 6.
1. Der blev udleveret et foreløbigt regnskab for forbruget pr.
31. december 2016. Anne Margrethe Andersen kommenterede det udleverede bilag.

2. Ansøgning fra Stiftsudvalget
Folkekirkens
Messefællesskaber
om overførsel af uforbrugte midler
for 2016 til 2017.

2. Niels Underbjerg oplyste, at Krop-Sind–Ånd messen er
flyttet til Brøndbyhallen, hvilket har affødt et behov for nyt
messeudstyr.
Stiftsrådet besluttede at imødekomme ansøgningen.

7. Bindende stiftsbidrag 2017.
Behandling
af
indkomne
ansøgninger fra:
1. Louise Svane i samarbejde med
SYNG NYT– ansøgning om
100.000 kr. til produktion og
udgivelse af 100 nye salmer på
YouTube.
2. Danske Kirkers Råd/Grøn Kirke
- Redegørelse for samarbejde
omkring Grøn Kirke 2016 - og
ansøgning om fortsat samarbejde
2017-2019.
3. Ansøgning fra Marianne Juel
Maagaard m.fl. om økonomisk
støtte til et nyt projekt om tro i
forbindelse med Roskilde Festival
2017 ”Troværdige samtaler”–
ansøgning om midler til ansættelse
af en projektleder.

Ad 7.

1. Stiftsrådet besluttede at meddelelse afslag på ansøgningen.

2. Anne Margrethe Andersen orienterede kort om samarbejdet med Grøn Kirke. Stiftsrådet besluttede at sende
sagen til behandling i det Mellemkirkelige Stiftsudvalg inden
der afgives svar.
3. Stiftsrådet besluttede at meddele afslag på ansøgningen.

8. Møde med Stiftsudvalget Ad 8.
Folkekirkens Messefællesskaber Niels Underbjerg orienterede om arbejdet i Stiftsudvalget.
Udvalget er gået ind i sit tredje år og på 2. år samarbejdes
v/ Niels Underbjerg.
med det tilsvarende udvalg i Roskilde stift. Der er et godt
samarbejde med 4-5 fælles møder årligt. Samtidig har der
været stor opbakning fra begge stifter til både arbejdet og
3
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samarbejdet. Der arbejdes endvidere på at involvere
yderligere stifter i samarbejdet.
Organisatorisk er der et underudvalg for hvert messeområde. Der deltages ved i alt 4 messer årligt – 2
babymesser, en bryllupsmesse og Krop-Sind-Ånd messen.
I forbindelse med nyanskaffelse af udstyr indkøbes så vidt
muligt fælles messeudstyr for alle tre områder bl.a. for at
sikre et fælles folkekirkeligt udtryk på messerne.
Tilbagemeldingerne på udvalgets arbejde er entydigt positive
set i forhold til folkekirkens deltagelse på messerne.
Messedeltagelsen giver samtidig mulighed for at møde
mennesker på andre platforme end kirken normalt har
mulighed for. Også krop-sind-ånd deltagelsen har vist sig at
være væsentlig i forhold til samtalen om de store spørgsmål
og de ting, det kan være vanskelige at tale om, og af de andre
messedeltagere opfattes folkekirken samtidig som en
medspiller.

9. 9. Orientering om dåbsprojekt i
Vor Frue-Vesterbro provsti.
Orientering ved domprovst Anders
Gadegaard.

Ad 9.
Dåbsprojektet har nu kørt nogle år. Projektets mål er, at alle
folkekirkemedlemmer, der har fået et barn, kontaktes af en
præst - som udgangspunkt ved uanmeldt hjemmebesøg - med
tilbud om en samtale om bl.a.dåb.
Det har taget lidt tid at løbe projektet i gang, da det kun er et
mindre antal af præsterne i provstiet, der ønsker at opsøge
familierne direkte ved hjemmebesøg. Samtidig er der nogle
sogne med mange børnefødsler, bl.a. Vesterbro og Sydhavn
sogne. Med de mange børnefødsler kan det være en større
opgave at løfte for et lille antal præster. En anden udfordring
er, at præsterne ikke sjældent møder en lukket dør, hvis folk
ikke er hjemme, hvilket kan påvirke motivationen i negativ
retning.
Endvidere har det taget lidt tid at finde frem til et velegnet
materiale til udlevering til forældrene ved hjemmebesøget
eller som afleveres/sendes til dem, hvis præsten ikke har
mødt nogen hjemme. Alle forældrene modtager således et
brev med en lykønskning fra kirken, en fødselsattest, og en
særlig cd-gave samt et orienterings-materiale om kirkens
tilbud til særligt børnefamilier.
For at sikre arbejdet med kontakten til de nybagte forældre
fandt Anders Gadegaard, at fremtiden nok bør være, at der
udpeges en ankermand/tovholder for projektet, og at denne
opgave lægges til en af provstiets præster som en særlig
funktion.
Den efterfølgende drøftelse af oplægget viste, at familierne
generelt er glade for at blive kontaktet, særligt i forbindelse
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med første barns fødsel, og at præsternes oplever sig positivt
modtaget ved hjemmebesøg.

10. Orientering om projekt
vedrørende den interne kommunikation i Københavns Stift.
Orientering ved Kirsten Weiss
Mose.

Ad 10.
Kirsten Weiss Mose orienterede om projektet ”Den
kommunikerende folkekirke”, der har til formål at styrke den
interne kommunikation i stiftet. Den eksterne kommunikation har været prioriteret i en årrække, men der har vist sig
behov for også at arbejde med den interne kommunikation.
Kirsten Weiss Mose pegede videre på, at kommunikationsbilledet gennem de seneste tre årtier har ændret sig radikalt fra få og stærkt kontrollerede kommunikationskanaler til, at
næsten alle har deres egen kommunikationskanal på de
sociale medier. Det er derfor nødvendigt at være bevidst om,
at kommunikation er en opgave for alle, der er engageret i
folkekirken.
I foråret 2016 blev der som led i projektet gennemført en
kvalitativ analyse blandt ansatte og menighedsrådsmedlemmer i Københavns Stift, der bl.a. pegede på at, at adgang
til viden, kommunikation og indflydelse i for høj grad er
afhængig af personligt netværk, at de kommunikative
kompetencer opleves som utilstrækkelige og at mistillid på
arbejdspladsen mellem ansatte og ansatte/leder har negativ
indflydelse på kommunikationen.
I november 2016 gennemførtes en kvantitativ undersøgelse
blandt alle ansatte og frivilligt engagerede i folkekirken i
Københavns Stift mhp. en vurdering af kvaliteten af den
interne kommunikation i stiftet. Undersøgelsens resultat
bekræftede et behov for at styrke den interne kommunikation. Undersøgelsen viste bl.a. også, at ca. 25 % af
respondenterne føler sig udfordret i forbindelse med
kommunikation på sociale medier.
På baggrund af undersøgelsernes resultater planlægges nu
forskellige tiltag. Som et første tiltag har biskoppen kort før
jul udsendt brev til menighedsråd og ansatte på Den Digitale
Arbejdsplads. Endvidere er der taget hul på en forbedring af
funktionaliteten på den interne del af stiftets hjemmeside.

11. Nyt fra udvalgene under
Stiftsrådet.
Orientering ved stiftsrådets medlemmer af de enkelte udvalg.

Ad 11.
Peter Skov-Jakobsen oplyste, at det mellemkirkelige
stiftsudvalg er arrangør af en rejse til Wittenberg den 30.
marts til 2. april. Peter Skov-Jakobsen opfordrede til
deltagelse i turen.
Peter Skov Jakobsen oplyste videre, at der afholdes
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lysgudstjeneste i Helligåndskirken den 5. februar 2017 kl.
16.00. Arrangør er Stiftsudvalget Folkekirke & Religionsmøde
Niels Underbjerg oplyste, at Krop-Sind-Åndmessen løber af
stablen den d. 3. - 5. februar 2017 i Brøndby Hallen.

12. Siden sidst.

13. Næste møde.
1. marts 2017
30. maj 2017
30. august 2017
1. november 2017
14. Eventuelt.

Ad 12.
Ingen bemærkninger.

Ad 13.
Ingen bemærkninger.

Ad 14.
Helle Krogh Madsen oplyste, at Skoletjenesten i København
og på Frederiksberg fejrer 25 års jubilæum den 29. marts
2017 kl. 15-18.
Mødet sluttet kl. 19.55. Referent Anne Margrethe Andersen
Referatet rundsendes til godkendelse.

Michael Riis

Tom Allan

Anette Kaas

Inge Lise Pedersen

Ole Pagels

Gorm Skat Petersen
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Jens Andersen

Helle Krogh Madsen

Niels Underbjerg

Leif Georg Christensen

Anders Gadegaard

Peter Skov-Jakobsen
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