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Dagsorden for møde i stiftsrådet mandag den 25. maj 2022 kl. 16.30
Hans Egedes Kirke, Vardegade 14, 2100 København Ø

Deltagere:  Jens Andersen,  Lisa  Dalh  Christensen,  Jens  Refslund Poulsen,
Henrik  Didier  Gautier,  Ingeborg  Ilkjær,  Folmer  Lynggaard,  Simon  Scott
Palmer, Morten Bangsgaard, Torben Stærgaard, Helle Krogh Madsen, Jens
Bach Pedersen, Peter Skov-Jakobsen og  Anders Borre Gadegaard (forlod
mødet kl. 17.15). 

Michael Krogstrup Nielsen, Simone Nørskov Østerby og Ulla Haahr.

Afbud: Malene Flensborg Christensen og Kirsten Jørgensen.

1. Godkendelse af dagsorden
Stiftsra?det godkendte dagsordenen uden bemærkninger.

2. Drøftelse af stiftets kommunikationsarbejde 
Oplæg  ved  Ulla  Haahr,  kommunikationschef  om  den  nuværende
kommunikationsstrategi,  status  på  arbejdet  samt  overvejelser  om
ændringer i strategien. Bilag vedhæftet.

Stiftsrådet bedes drøfte arbejdet og komme med input til revision af
strategien.  Den  videre  proces  er,  at  kommunikationsudvalget  til
mødet  i  september  forelægger  oplæg  til  opdateret
kommunikationsstrategi.

Ulla Haahr fremlagde arbejdet i  Presse og Kommunikation (POK)
for Stiftsra?det. 

Den nuværende kommunikationsstrategi var gældende til og med
a? r 2021, men grundet corona blev perioden forlænget med et a? r.
Kommunikationsstrategien  skal  revideres  og  gennemga?s  af
stiftsudvalget  for  kommunikation  i  sommeren  2022,  og  den  nye
kommunikationsstrategi  skal  fremlægges  for  Stiftsra?det  i
september 2022. 

Pa?  baggrund af oplægget er der en a?ben drøftelse omkring indhold
og ambitioner m.m.

Jens Andersen runder af. Oplægget til den nye strategi vil komme i
september  2022.  Hvis  man  har  yderligere  inputs,  tager
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stiftsudvalget meget gerne imod disse den næste ma?neds tid, og sa?
vil de ellers arbejde videre med strategien i den kommende tid. 

3. Bibliarium 

a. Orientering om status på etablering af Bibliarium 
Udkast til  vedtægten er underskrevet af parterne og sendt til
KM til godkendelse. 

Amagerland provstiudvalg  overvejer  stadig  deres  deltagelse  i
samarbejdet.  Bornholm  bidrager  ikke  økonomisk,  men
provstiudvalget  vil  afsætte  en  pulje  af  midler  til  øens
konfirmander, sa?  konfirmander fra Bornholm kan benytte sig af
tilbuddet og sa? ledes bakke op omkring Bibliarium. 

Michael  Krogstrup Nissen  indkalder  til  et  orienterende møde
for aktørerne inden sommerferien, som skal afklare rammerne
og sørge for, at der ikke kører flere spor. 

b. Valg af medlem til Bibliariets bestyrelse
Jens Refslund Poulsen blev valgt som medlem af bestyrelsen pa?
vegne af Stiftsra?det. 

4. Det bindende stiftsbidrag

a. Ansøgning;  Sognepræst  Anders  Skaanning  Andersen
ansøger op et bidrag (max. 6.000 kr.) til  afholdelse af
åbent  seminar  ”Diakonale  medarbejdere  i  fremtidens
Folkekirke”.
Stiftsra?det afsla? r ansøgningen.

b. Ansøgning; FUV ansøger om et bidrag på 2.000 kr. til en
udgivelse,  der  præsenterer  et  fagligt  begrundet
overblik  over  de  forskellige  tilsynsrelationer  i
folkekirken.
Stiftsra?det afsla? r ansøgningen. 
Peter  Skov-Jakobsen  indkøber  som  alternativ  nogle
eksemplarer af bogen.

c. Revision  af  budget  2022  og  fastsættelse  af  foreløbigt
budget for 2023 
Jens  Andersen  orienterer  om  revidering  af  budgettet  for
2022.  

Jens  Andersen  fremlægger  oplægget  for  budgettet  2023.
Budgettets  indhold  og  opsætning  godkendes.
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Budgetforslaget  fremsendes  til  stiftsudvalgene  og
skoletjenesterne  m.m.,  som  herefter  har  mulighed  for  at
byde ind med evt. ændringer eller behov ift. budgettet. Frist
for  tilbagemeldingen  vedr.  budget  2023  for  udvalgene
placeres  inden  det  kommende  møde  i  Stiftsra?det  den  8.
september 2022.

Proceduren  for  budgettet  diskuteres.  Fremgangsma?den
afprøves for budgettet 2023.

Stiftsadministrationen  undersøger  mulighederne  for  at
kontere med forma? l. 

Det  reviderede  budget  for  2022  blev  godkendt  og  det
foreløbige budget for 2023 blev godkendt. 

5. Opslag  af  to  stillinger  som  stiftskoordinator  for  hhv.  unge
voksne og socialt arbejde
De kommende stillingsopslag gennemga?s en sidste gang inden de
sla? s op i den kommende uge. Indholdet godkendes.

De overenskomstmæssige vilka? r afklares af stiftsadministrationen
inden stillingerne sla? s op.

6. Nedsættelse af stiftsudvalget for Grøn Kirke og Klima
Følgende  foreslås:  Rikke  Bach,  Poul  Bo  Sørensen  og  Margrethe
Winther Nielsen. Hertil et stiftsrådsmedlem. 

Torben Stærgaard vil gerne ga?  med ind i arbejdet og være en del af
stiftsudvalget. Stiftsudvalget nedsættes med disse fire medlemmer.

7. Fællesmødet den 22. juni 2022
Placeringen for a? rets fællesmøde bliver i Johannes Døbers Kirke i
Valby. Udkast til program for dagen fremlægges og godkendes.

8. Siden sidst

a. Orientering fra Fællesfondens Budgetsamråd
Torben  Stærgaard  orienterede  om  indholdet  af  mødet  i
Budgetsamra?det den 7. marts 2022. 

Stiftsra?det  tilslutter  sig indstillingen vedr.  høringssvar om
fællesfondens  investeringspolitik  udformet  af  Torben
Stærgaard. Torben sørger for at sende dette til KM pa?  vegne
af stiftsra?det.
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Mødemappen for september-mødet indeholder en mappe til
alle ansøgningerne til Omprioriteringspuljen. Torben sørger
for at lægge dem ind og udforme et lille resume. 

b. Orientering fra Fælles Kapitalforvaltning
Lisa Dalh orienterede om indholdet af møderne. Afkastet er
negativt i 2022, og det er fremadrettet en forventning i 2023
og nok ogsa?  i 2024.

Etik og moral m.m. blev ogsa?  behandlet pa?  mødet. 

Rentesatserne fastsættes inden 1. marts. 

c. Nyt fra stiftsudvalgene

i. Børn i Kirken
Jens  Refslund  Poulsen  orienterer  om  udvalgets
første  møde  og  forventningerne  til  det
fremadrettede arbejde.  Der  er  planlagt  et  møde til
udvikling af strategi.

ii. Unge voksne
Morten Bangsgaard orienterede om det første møde.
Til  fælles  orientering  blev  udvalget  ikke  delt  op  i
flere  udvalg,  men  der  blev  nedsat  en  række
arbejdsgrupper. 

iii. Socialt arbejde og socialetik
Ingeborg  Ilkjær  orienterede  om  det  første  møde.
Anders Gadegaard gik af som formand, og udvalget
har konstitueret sig pa?  ny. Ingeborg blev ny formand.

iv. Kommunikation
Dette punkt blev behandlet i starten af mødet.

v. Mellemkirkeligt arbejde
Peter Skov-Jakobsen orienterede om, at udvalget har
sit først møde den 13. juni 2022. 

vi. Religionsmøde
Michael  Krogstrup  orienterer  om  de  to  afholdte
møder. Din Tro – Min Tro blev vendt. Kommissoriets
indhold blev ogsa?  vendt. 

vii. Efteruddannelsen
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Simone orienterede om at udvalget i  arbejdet først
starter op efter sommerferien. Kirsten Jørgensen har
overtaget for Finn Vejlgaard.

d. Henvendelse til Kirkeministeriet om økonomiloven
Der var ikke fælles opbakning til at sende et skriv afsted pa?
vegne af alle stiftsra?dene i landet. Derfor resulterede det i, at
dette skriv blev fremsendt pa?  vegne af Københavns Stiftsra?d
alene. Haderslev har fremsendt et lignende brev.

Der er  fremsendt en ny invitation fra Fyns Stiftsra?d  til  et
fællesmøde i november pa?  Fyn.

e. Henvendelse  til  Kirkeministeriet  om  genetablering  af
migrantudvalget
Orientering ved Jens Andersen.  

f. Status  på  etablering  af  skoletjeneste  for  ungdoms-
uddannelserne
Michael  Krogstrup  orienterede  om  processen.  Vedtægten
fremsendes til  underskrift inden sommerferien,  og sa?  skal
den sendes til godkendelse ved Kirkeministeriet. 

9. Stiftsmidlerne – forvaltning og status.

a. Ansøgning; Bispebjerg sogns menighedsråd ansøger om
optagelse  af  lån  på  13.630.000  kr.  til  udskiftning  af
samlekar i Grundtvigs Kirke.
Stiftsra?det godkender.

b. Ansøgning; Christians Kirken
Budgetudvalget  har  ikke  sagt  god  endnu.  Stiftsra?det
godkender sa? fremt Budgetudvalget anbefaler la?net, og Peter
Skov-Jakobsen  kan  herefter  tilsluttet  sig  ansøgningen  pa?
vegne af Stiftsra?det. 

10. Evt.
Skriv her.

Jens Andersen
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