
Referat fra møde den 10. maj 2021. Social-etisk stiftsudvalg. 

Anders Gadegaard, Karen Marie Leth-Nissen (kml@km.dk), Jan Nilsson, Helle Christiansen, Ole Meldgaard, 
Eva Skjærbæk, Anita Rohwer, Ingeborg Ilkjær, Simon Palmer og Helle Ostenfeld, referent. 

 

1. Konkret opfølgning på rapporten. 

Det besluttes at afholde en stiftsdag i november 2021. Der nedsættes en arbejdsgruppe til 
planlægning af stiftsdagen. Gruppen skal se på mailingliste, program, organisering. De to 
oplægsholdere fra KBH kommune inviteres tillige og bedes beskrive udfordringer og forslag 
til, hvad lokale kirker kan bidrage med. 

Anders, Eva og Ingeborg melder sig til arbejdsgruppen. Det ønskes at Karen Marie også 
indgår i arbejdsgruppen. Udvalget mødes inden sommerferien, og Maria fra Husum kirke 
inviteres til at indgå i arbejdsgruppen tillige. 

Tidsramme: 10 – 15 den 30. oktober 2021. (PSJ deltager? HO spørger) 

Arbejdsgruppen den 9/6 kl. 0900 på Anders’ kontor. 

Alle i gruppen sender navne og mailoplysninger til HO. HO begynder en liste på ansatte og 
frivillige, der arbejder med socialetiske problemstillinger i sognene. Alle indbydes til at skrive 
flere navne på.  

Næste møde i social-etisk stiftsudvalg finder sted den 26. august kl. 0930. Mariakirken.  

 

2. Maria kirken. Projekt. Ophavsmand Lise Rasmussen, diakonipræst. 

ABG orienterede om projektet, hvortil der er ansøgt midler fra stiftsrådet, og ABG ønsker det 
præsenteret af Mariakirkens præst med særligt socialetisk fokus, Lise Rasmussen. Stiftsrådet 
har spurgt, om projektet kan lægges under Social-etisk stiftsudvalg. Udvalget er indforstået 
med, at projektet lægges ind under Social-etisk stiftsudvalg, og udvalget sender en ansøgning 
på 50.000 kr. til stiftsrådet. HO skriver en ansøgning. 

Jan Nilsson orienterede om Diakonissestiftelsens projekt om diakoni og kultur, hvor alle 
mødes på lige fod og alle gør ’noget sammen’. 

 

2. Himmelske Dage 2022. 

Helle Christiansen orienterede om henvendelse fra Roskilde, der arrangerer Himmelske Dage 
i Roskilde i 2022, hvor man ønsker, at rapportens tilblivelse (proces) og rapportens 
konklusioner kan fremlægges. Himmelske Dage finder sted i Kr. Himmelfarts dagene. 
Udvalgets deltagelse fordrer, at der fremlægges et oplæg fx af Karen Marie og evt. nogle fra 
udvalgene. Udvalget indgår gerne i samarbejde med Roskilde, og ser frem til at høre lidt 
mere om rammerne. Det overordnede tema skal kunne relateres til Verdensmålene, og 
hedder: Grib Fremtiden. Hanne Hummelshøj er kontaktperson. 

 



3. Eventuelt. 

Udvalget ønsker, at referaterne kommer til at ligge på hjemmesiden, så udvalgets arbejde er 
synligt. ABG og HO undersøger, om dette snarest kan lade sig gøre. 

Jan Nilsson orienterede om økumenisk konference Danske Kirkers Råd den 2. oktober i Århus 
om økumeni og diakoni. Jan sender invitation til udvalget, når den foreligger.   
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