
Referat af bestyrelsesmøde for samarbejdet om folkekirke for kristne med anden 
kulturel og sproglig baggrund i København 
 
Til stede:  
Fra bestyrelsen: Jens Andersen (Vor Frue-Vesterbro), Lisa Dahl Christensen (Amagerbro Provsti), Ole 
Steenberg (Nørrebro Provsti), Ulrich Piltoft (Valby-Vanløse Provsti), Ole Pagels (Holmens og Østerbro 
Provsti), Søren Bruun (præsterepræsentant), Tove Beltran (Frederiksberg Provsti), Niels Nymann Eriksen 
(præsterepræsentant), John Kahlke (Vesterbro Sogn) 
Desuden deltog: Ulla Haahr (kommunikationschef), William Salicath (præst for den engelsksprogede 
menighed), Søren Dalsgaard (Folkekirkens Migrantarbejde). 
Afbud: Ulla Nielsen (Bispebjerg-Brønshøj) 
 
Dagsorden: 
 

1. Velkomst, præsentation og formalia 
Jens Andersen bød velkommen og præsenterede kort processen frem mod arbejdets etablering, 
herunder arbejdsgruppens identificering af de tre arbejdsområder samt processen med 
godkendelse af vedtægter. 
 
Alle tilstedeværende præsenterede sig selv. 
 

2. Valg af formand og næstformand 
Jens Andersen blev enstemmigt valgt som formand. 
Ulrich Piltoft blev enstemmigt valgt som næstformand. 
 

3. Budget for samarbejdet (vedhæftet) 
Jens Andersen præsenterede budgetforslaget. Økonomien er mindre end hvad den oprindelige 
strategi lagde op til. Til gengæld er der tilknyttet en præstestilling, og der er budgetteret med 
ansættelse af en studentermedhjælper.  
Projektet løber i en treårig forsøgsperiode. Da projektet er forsinket og dermed starter op halvvejs 
inde i et regnskabsår, regnes der med et overskud svarende til 6 måneder, som skubbes fremad, så 
der er finansiering til de sidste 6 måneder i projektets forsøgsperiode. 
 

4. Opslag af stilling og nedsættelse af ansættelsesudvalg (udkast til stillingsopslag vedhæftet). 
Bestyrelsen drøftede udkastet til stillingsopslag som netværkskoordinator. Stillingen spænder bredt 
over mange forskelligartede opgaver, som skal prioriteres nærmere, når vedkommende er ansat.  
 
Der blev stillet spørgsmål til forholdet mellem vedtægternes §8 stk. 2, som omtaler den daglige 
reference til formanden, og udkastets formulering om, at kommunikationschefen er den direkte 
foresatte. For at sikre klarhed, formuleres det i stillingsopslaget, at den daglige personaleledelse er 
uddelegeret til kommunikationschefen. 
Det tilføjes i stillingsopslaget, at der må påregnes weekend- og aftenarbejde. 
 
Bestyrelsen nedsatte et ansættelsesudvalg bestående af Ulla Haahr, William Salicath, Jens 
Andersen og Søren Dalsgaard. 
 

5. Drøftelse af det videre arbejde 
Navnet på samarbejdet, som det fremgår af vedtægtens overskrift, er langt og ikke særlig mundret 
til offentligt brug. 



Den engelsksprogede menighed bør have et simpelt navn. Det skal signalere tilhørsforhold til 
folkekirken og udtrykke, at menigheden rækker længere ud end den lokale placering på Vesterbro. 
Bestyrelsen drøftede mulige navne i lyset af målgruppen. Blandt forslagene var: 
- iChurch – part of the Danish National Church, open to all denominations  
- Folkekirken International 
- Danish church across 
- Church of Expats 
Spørgsmålet tages op på et kommende møde. 
 

6. Evt. 
William Salicath oplyste, at næste engelske gudstjeneste er 30. maj kl. 13.00. Alle er velkomne til at 
deltage. 
Næste møde bliver ultimo august/primo september, når den nye medarbejder er på plads. 

 
Ref. SD/07.05.2021 
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