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Referat af møde i stiftsrådet 

Torsdag den 3. februar 2022 kl. 16.30  

 

 

 

Deltagere 

Jens Andersen, Jens Refslund Poulsen, Ingeborg Ilkjær, Folmer Lynggaard, 

Simon Scott Palmer, Morten Bangsgaard, Torben Stærgaard, Helle Krogh 

Madsen, Jens Bach Pedersen, Kirsten Jørgensen, Peter Skov-Jakobsen, 

Anders Gadegaard. 

Helle Ostenfeldt og Simone Nørskov Østerby, sekretariatet. 

Afbud 

Lisa Dalh Christensen, Henrik Didier Gautier og Malene Flensborg 

Christensen. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt.  

 

2. Vision, målsætninger og udvalgsstruktur 

Stiftsrådet fandt visionsdagen den 20. november 2021 yderst konstruktiv 

for det videre arbejde med kirkelivet i København. 

Overordnet er visionen er at åbne kirken for flere, at være kirke i tiden, og at 

flere mennesker oplever den kristne tro som relevant. I forlængelse heraf 

vedtog stiftsrådet seks konkrete prioriteringer, nemligBørn i Kirken, 

Undervisning, Kirke for unge voksne, Kirkens sociale arbejde og socialetik, 

Kirke for mennesker med anden sproglig eller kulturel baggrund og 

Kommunikation.  

Visionen kan i sin helhed læses på stiftets hjemmeside. 

 

Sagsb.: SINOE 

Akt nr.: 1652957 

 

København 

Den 3. februar 2022 



 
 

  
 

Side 2 af 6 

Stiftsrådet drøftede de enkelte målsætninger og tilsluttede sig dette med 

enkelte ændringer. Den videre udmøntning af vision og målsætning drøftes 

videre på kommende møder 

Børnenes Katedral vil være et tema på det førstkommende stiftsrådsmøde i 

marts.  

 

Stiftsrådet er opmærksom på, at mange af de ønskede initiativer både kalder 

på ansættelser og frivilligt arbejde.  

 

Stiftsrådet tilsluttede sig, at der nedsættes et koordineringsudvalg 

bestående af biskop, stiftskontorchef, formand for stiftsrådet, leder af POK 

samt evt. en provst med ansvar for tværgående opgaver til at sikre fremdrift 

i de igangsatte arbejder. 

 

Stiftsrådet tilsluttede sig at der oprettes følgende udvalg: 

• Udvalg for børn i Kirken 

• Udvalg for unge voksne 

• Udvalg for socialt arbejde og social etik 

• Udvalg for kommunikation 

• Udvalg for mellemkirkeligt arbejde 

• Udvalg for religionsmøde 

• Udvalg for præsternes efteruddannelse 

• Udvalg for grøn kirke og klima 

 

Gudstjenestearbejdet kommer fremover til at sortere direkte under 

biskoppen, men det vil også være et emne, der drøftes i stiftsrådet. 

 

Med enkelte ændringer tilsluttede stiftsrådet sig kommissorierne. 

Kommissorierne kan læses på stiftets hjemmeside. 

 

Udvalgenes funktionsperiode bliver fra nedsættelsen den 7/3 2022 til 

udgangen af marts 2026.  

 

Straks efter dette stiftsrådsmøde annonceres muligheden for at stille op til 

udvalg.  

 

3. Bibliarium 

Der arbejdes pt på at realisere Bibliarium som et samarbejde mellem stiftets 

provstier og Vor Frue sogns menighedsråd.  
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Stiftsrådet besluttede at henvende sig til stiftets provstiudvalg vedrørende 

bidrag til etablering af Bibliarium. Helle Krogh-Madsen og John Rydahl fra 

arbejdsgruppen bag Bibliarium fremlægger gerne projektet for ethvert 

provstiudvalg, der ønsker det.  

 

4. Klimarapport  

Stiftsrådet har fået udarbejdet en rapport, der indeholder en CO2-

kortlægning over 5 forskellige sogne i stiftet. Det er tanken, at 

menighedsrådene kan lade sig inspirere af rapporten, som kan læses på 

stiftets hjemmeside og vil blive sendt ud til hele stiftet.  

 

Stiftsrådet godkendte den fremsendte rapport. 

 

5. Input til ændringer af økonomiloven 

Stiftsrådet tilsluttede sig formandens forslag med det formål at give kirken 

en stærkere stemme i samfundet.  

6. Valg af repræsentant til Folkekirkens Mellemkirkelige Råd 

2022-2026 

Sognepræst Niels Nymann Eriksen udpeges til at være stiftsrådets 

repræsentant i Folkekirkens Mellemkirkelige Råd. 

 

7. Valg af repræsentant til Budgetsamrådet 

Valget er gældende for et år. 

 

Torben Stærgaard udpeges til at være stiftsrådets repræsentant i 

Budgetsamrådet. 

 

8. Valg af repræsentant til Folkekirke & Religionsmødes årsmøde 

Udpegning udsættes til den 7. marts 2022.  

 

9. Valg af repræsentant i Folkekirkens Nødhjælps Råd 

To årlige møder. Det kommende årsmøde finder sted den 29.-30. april 2022. 

 

Udpegning udsættes til den 7. marts 2022 

 

10. Stiftsmidlerne  
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Fastsættelse af ind- og udlånsrente for stiftsmidlerne i 2023.  

 

Stiftsrådet besluttede at fortsætte med de hidtidige renteniveau, dvs. 1 

procent på indlån og 1,5 procent på udlån. 

 

11. Det bindende stiftsbidrag 

a) Foreløbig oversigt over det bindende stiftsbidrag 2021. 

Et mindre forbrug på kr. 394.927,92.  

Stiftsrådet tog det foreløbige regnskab til efterretning. 

b) Vedtagelse af budget for det bindende stiftsbidrag 

2022. 

Der budgetteres med et underskud, hvilket kan 

forsvares, da stiftsrådet har akkumuleret et overskud, 

der er videreført fra tidligere år. Stiftsrådet godkendte 

budgettet med to ændringer: tilføjelse af 63.000 kr. til 

samarbejde med Orgelklubben samt en ramme på 

40.000 kr. til mellemkirkelige projekter efter det 

mellemkirkelige stiftsudvalgs bestemmelse.  

 

c) Fastlæggelse af ramme for det bindende stiftsbidrag 

2023.  

Stiftsrådet besluttede, at også i 2023 skal det bindende 

stiftsbidrag udgøre 1% af ligningen. 

 

Ansøgninger 

d) Bornholms Provsti; Anmodning om overførsel af 

ubrugte midler (17.000 kr.) fra 2021 til 2022 til 

afholdelse af korweekend for øens børn.  

Stiftsrådet godkendte ansøgningen. 

e) Jesper Engholm; Ansøgning om 30.000 kr. til etablering 

af sorggruppe for børn.  

Stiftsrådet godkendte ansøgningen. 

f) Folkekirke og Religionsmøde (stiftsudvalget); Orien-

tering om overførsel af ubrugte midler (50.000 kr.) fra 

2021 til 2022.  

Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning. 
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g) Messefællesskabet; Orientering om overførsel af 

ubrugte midler (max. 50.000 kr.) ifm. ansættelse af 

medarbejder til forberedelse og afholdelse af KSÅ-

messen.  

Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning. 

h) Tværkulturelt Center; Ansøgning om tilskud på 5.000 

kr. til multietnisk inspirationskonference ”TRO, FLUGT 

OG LIVSKVALITET i en migrationstid”. 

Er behandlet ved det mellemkirkelige stiftsudvalg, 

udgår. 

i) Tværkulturelt Center; Ansøgning om sponsorering af 

to migrantpræstepar eller fire migrantpræster/men-

ighedsledere fra migrantmenigheder i Kbh. Stift, der 

inviteres til at deltage i årets inspirations dage den 11.-

13. august. Opholdet koster 2.800 kr. per person og 

5.000 for et præstepar. 

Er behandlet ved det mellemkirkelige stiftsudvalg, 

udgår.  

j) Religionspædagogisk udvalg; Ansøgning om 30.000 kr. 

til samtalekort ”Go´ samtale om at blive forældre”.  

Stiftsrådet godkendte ansøgningen. 

 

12. Orientering 

a) Fra Viborg Stift vedr. evalueringsrapport for 

julekalderen.  

Stiftsrådet tog evalueringen til efterretning. 

b) Fra Tænketanken for Forfulgte kristne vedr. deres 

arbejde og tak for støtten.  

Stiftsrådet tog evalueringen til efterretning. 

Stiftsadministrationen følger op tidligere behandlet 

ansøgning fra Tænketanken. 

 

13. Invitation til fællesmødet for alle stiftsrådsmedlemmer  

Lørdag den 5. marts 2022 i Odense. 

Stiftsrådet finder ikke, at programmet for fællesmødet er inspirerende for 

stiftsrådenes arbejde. Københavns stiftsråd repræsenteres af biskoppen, 
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formanden evt. yderligere deltagere bedes tilmelde sig via 

stiftsadministrationen.  

 

14. Evt. 

Fremover afholdes møderne rundt i de enkelte provstier. Der sendes en 

køreplan ud.  

 

Stiftsrådet ønsker at afholde hyppigere visionsmøder/ opsamlingsmøder på 

igangsatte projekter, fx hvert andet år. 

  

Mødet sluttede kl. 20.30 

 

Jens Andersen 

 

 

Jens Refslund 

Poulsen 

 

 

Ingeborg Ilkjær 

 

 

Folmer Lynggaard 

 

 

 

Simon Scott Palmer 

 

 

Morten Bangsgaard 

 

Torben Stærgaard 

 

 

Helle Krogh Madsen 

 

 

Jens Bach Pedersen 

 

 

 

Kirsten Jørgensen 

 

 

Peter Skov-

Jakobsen 

 

 

 

Anders Borre 

Gadegaard 

 


