
Referat fra møde i Social-etisk udvalg 

Den 27. maj 2020 

 

Til stede: 

Anders Gadegaard, ABG 
Simon Scott-Palmer, SSP 
Ingeborg Illkjær, II 
Jan Nilsson, JN 
Anita Rohwer, AR 
Ole Meldgaard, OM 
Helle Christiansen, HC 
Eva Skærbæk, ES 
Gæst: Karen Marie Leth-Nissen 
Helle Ostenfeld, referent. 
 

1. Dagsordenen blev godkendt. 
2. Karen Marie Leth Nissen gennemgik den fremsendte statusrapport. Cirka halvdelen af præsterne 

har svaret. Udvalget bad Karen Marie Leth Nissen om at sende en venlig påmindelse til præster K/B 
og menighedsråd, idet det er udvalgets ambition at opnå en besvarelsesprocent på 75 %. Det 
besluttedes at Karen Marie henviser til biskoppens mail i sin påmindelse. ABG skal se påmindelsen, 
inden den sendes. 

Surveyen indeholder beskrivelse af indsats i året 2019, og det kommer til at betyde, at de samtaleark, der 
vil blive udfyldt af menighedsrådene formentlig i højere grad vil komme til at gå på tiden efter Corona, og 
det kan være videnskabeligt problematisk, da der kan være stor forskel på, hvad man har gjort før og efter 
Corona. I samtalearket kan der evt. gøres plads til at oplyse om nye tiltag i forbindelse med Corona, men 
udvalget besluttede, at samtalearkene til menighedsrådet præcist skal beskrive hvilken perioden, man 
spørger til, fx menighedsrådets valgperiode. Samtalearkene skal være sendt ud til brug for 
menighedsrådsmøder i august – september. Samtalearkene sendes ud efter sommerferien.  

Denne forsinkelse kommer til at betyde, at stiftsudvalget ikke kan nå at få afsluttet arbejdet til landemodet 
i oktober 2020. Udsendelsesmetoden for samtalearkene vil være, at stiftet sender dem ud til provstierne, til 
videre fordeling. Det er tanken, at provstisekretæren skal følge op på, om menighedsrådene får svaret på 
henvendelsen. Denne forpligtelse skal fremgå af fremsendelsesbrevet.  

Tidsplanen for udkast til drøftelse af rapporten i styregruppen vil snarere blive november 2020.  Det vil sige, 
at stiftsmøde om diakoni vil være realistisk i løbet af februar 2021.  

Karen Marie foreslog, at man i foråret 2021 laver en opdateret mailundersøgelse (survey for præster) for 
2020 – om Coronakrisen har haft en påvirkning. Udvalget besluttede ikke at tage stilling til dette førend 
man har set de svar på surveyen, der  i øjeblikket sendes frem.  

3. I den mellemliggende periode vil udvalget arbejde med børnefattigdom, som der kort blev taget hul 
på efter oplæg fra Københavns Kommune og inddrage dette i en stiftsdag som afslutning på hele 
analysen. 



Kommunen havde foreslået at kirkerne bl.a. kunne bistå med sprogundervisning, og optræde som 
bisiddere i forhold til kommunen for at afdramatisere sidstnævnte. Helle Christiansen foreslog, at 
hvis sognene ønsker at gøre en indsats på dette område, at det så sker via de allerede eksisterende 
kanaler, der tager sig af dette. Fx Kirkens Korshær.  
Sprogundervisning gives i dag af Indre Mission som den eneste af de kirkelige organisationer. 
Kirkens Korshær begiver sig ikke af med sprogundervisning, men Boligsocialt netværk er en stærk 
medspiller i dette arbejde.  
 
Jan Nilsson foreslog, at der allerede om kort tid arrangeres en temadag om bistand til udsatte 
medborgere. Med udgangspunkt i den analyse fra Københavns Kommune, vi har fået forelagt og så 
omsat til en række af konkrete forslag.   
Udvalget besluttede at der fastlægges en stiftsdag primo 2021 hvor rapporten fra analysen 
fremlægges, herunder hvilke konkrete forslag udvalgets egen analyse giver anledning til, og hvilke 
konkrete forslag kommunens rapport om børnefattigdom giver anledning til. Udvalget vil bruge den 
mellemliggende periode til at planlægge denne dag. Viden, best practise, erfaringsudveksling, 
proces. Workshop mellem de fremmødte vil være formålstjenligt. Kommunikation og formidling af 
rapportens resultat og evt. et lille idékatalog / pixiudgave skal tænkes ind i opfølgningen. Karen 
Marie Leth-Nissen foreslog, at udvalget skriver en god indledning til rapporten, herunder hvorfor er 
dette område vigtigt. Det skal overvejes at gøre materialet web-baseret. POK skal inviteres med.   

4. Der skal sættes midler af til en stiftsdag. Det skal overvejes om man kan opkræve et mødehonorar. 
Sted: KFUM, BETHESDA eller VALENCIA på Vesterbrogade. 

5. Næste gang fastlægges dato for stiftsdag. Ole Meldgaard spurgte til nyt fra Dansk Diakoniråd. Helle 
Christiansen oplyste at Diakonirådet sender medlemsoplysninger til stiftet. Det skal sendes videre 
til udvalgets medlemmer.  

6. Næste møde fastsættes til torsdag den 20. august 2020, kl. 1400 - 1600. På Diakonissestiftelsen, 
Peter Bangsvej 5b.  

Mødet sluttede kl. 1530 

H. Ostenfeld 


