Udkast til kommissorier for de af Stiftsrådet nedsatte stiftsudvalg

Generelle bemærkninger gældende for alle stiftsudvalg:



Stiftsudvalgene nedsættes af Københavns Stiftsråd
Stiftsudvalgenes drift og projektvirksomhed finansieres af Stiftsrådet. Stiftsudvalgene
ansøger skriftligt om midler til driften og projekter. Stiftsudvalgene administrerer og
aflægger regnskab for de til rådighed stillede midler.

Kommissorier:
1. Social-etisk Stiftsudvalg har til opgave, at
 Følge hvilke sociale udfordringer, der gør sig gældende i København generelt og for
forskellige grupper specifikt og overveje hvilke af disse, der kalder på en indsats fra kirkens
side og formidle viden herom til sogne og provstier.
 Tilvejebringe grundlag for at kirken kan løfte fortalervirksomhed og bidrage med en socialetisk stemme i den offentlige debat – f.eks. gennem konferencer, arrangementer og medier.
 Inspirere menighedsråd til hvordan man kan arbejde med diakoni og social-etiske
udfordringer i sognet.

2. Stiftsudvalg for Kommunikation har til opgave at
 Bidrage til videreudvikling af stiftets kommunikationsstrategi.
 Drive kommunikationsenheden (POK), herunder have ansvar for økonomi og personale.
 Sparre med medarbejderne om kommunikationsenhedens løbende arbejde.
I varetagelse af disse opgaver skal der særligt arbejdes med
 Understøttelse af at der i de brede medier tegnes et positivt og mangfoldigt billede af
folkekirken
 Hvordan sociale medier bedst kan bruges til at nå flere målgrupper både på stiftsniveau og
i de enkelte sogne
 Styrkelse af kommunikationsarbejdet på alle niveauer i stiftet, bl.a. gennem rådgivning og
kontakt med kommunikationsansvarlige i sognene
 Hvordan der kan arbejdes med mere målrettet medlemskommunikation både på stifts- og
sogneniveau

3. Stiftsudvalg for Gudstjeneste har til opgave at
 Sætte gudstjenesten på dagsordenen i folkekirken i København, også blandt lægfolk, fx i
form af temadrøftelser.



Det er en vigtig opgave for stiftsudvalget
 at gennemgå og drøfte rapporter fra biskoppernes liturgiudvalg
 at formidle dem til en kreds der rækker ud over teologiske og kirkemusikalske fagfolk
 at facilitere en bred debat om dem i menighedsråd og menigheder



Stiftsudvalget skal formidle de indsamlede oplysninger om herskende gudstjenestepraksis i
København
Det ønskes endvidere, at stiftsudvalget indhenter oplysninger om brug af alternative
gudstjenesteformer, så de kan frugtbargøres i forbindelse med et videre liturgisk
udviklingsarbejde.



4. Stiftsudvalg for Religionspædagogik har til opgave, at
 Realisere projektet ”Børn i kirken” (i samarbejde med Frederiksberg provsti) der løber
indtil ca. april 2019, samt fortsat at sørge for at der sker teologisk, pædagogisk og grafisk
udvikling af den hjemmeside, der er den centrale læringsplatform i projektet.
 Under og i forlængelse af dette projekt har stiftsudvalget til opgave at forestå
religionspædagogisk udviklingsarbejde i tæt samarbejde med en religionspædagogisk
konsulent parallelt med andre udvalg, hvor der er tilknyttet en stiftspræst.
Det er forudsat at dette sker i et samarbejde på tværs af sogne.
 Stiftsudvalget bør endvidere arbejde med at udvikle konfirmandundervisningen og
herunder organisere supervision af konfirmandundervisningen.

5. Stiftsudvalget Folkekirke og Religionsmøde har til opgave, at
 Beskæftige sig med dialog med anderledes troende.
 Stiftsudvalget funktioner:
1) En arbejdsgruppe for religionsmøder, i særlig grad relationen til Islam, herunder
projektet Din Tro – Min Tro. Desuden relationen til Foreningen Tro i Harmoni og til KMS
(Kristent Muslimsk Samtaleforum). Arbejdsgruppen skal have et særligt fokus på
muslimer blandt migranter, og udvalget skal så vidt muligt bidrage til, at der lokalt skabes
relationer til så mange moskéer i stiftet som muligt samt sikre, at der løbende
vedligeholdes en oversigt over disse kontakter.
2) En arbejdsgruppe om emnet ”alternative livstydninger, spiritualitet” med særlig vægt på
nyere religiøse strømninger. Udvalget skal indsamle viden om, hvilke tematikker der er
på spil i relation kirke/kristendom vis a vis clairvoyance, astrologi, østlig mystik, hvad der
kan rummes indenfor en kristen tro, og hvad ikke, og hvordan vi kan forholde os på én
gang åbent/inviterende/rummeligt og med den nødvendige afgrænsning. Opgaven for
udvalget er både at indsamle og videreformidle viden herom til præster og
menighedsråd.

6. Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg har til opgave at
 Beskæftige sig med fællesskabet med andre kristne, herunder kristne flygtninge og
kristne indvandrere.
Venskabsbånd uden for Danmark kan med fordel revitaliseres f.eks. med internationale
kontakter i Mellemøsten, meget gerne en direkte forbindelse til de kristne i Betlehem.
Der kan også være andre steder i Europa, som kan være os til inspiration. I den
sammenhæng skal udvalget sondere muligheden for at etablere forbindelse til et
venskabsstift med storbyudfordringer, herunder en multireligiøs migrant-udfordring.
 Stiftsudvalget skal fokusere på migrantmenigheder og arbejdet blandt asylansøgere i
stiftet, der på nationalt plan er placeret i Det mellemkirkelige Råd. Herunder tage
medansvar for etableringen af en engelsksproget folkekirkelig menighed med inklusion
af kristne fra andre trossamfund og meget gerne med fokus på unge voksne.
 Stiftsudvalget skal fortsat have fokus på at understøtte lokale initiativer til økumeniske
kontakter/venskabsmenigheder.
 Stiftsudvalget bør etablere samarbejde med Tværkulturelt Center og sikre en opdateret
oversigt over migrantmenigheder og formidle viden herom til stiftets sogne.

7. Stiftsudvalget Folkekirkens Messefællesskab har til opgave at
 Kortlægge de messer, hvor folkekirken bør være repræsenteret samt organisere deltagelsen
i disse messer.
 Stiftsudvalget samler erfaringer fra messedeltagelse og koordinerer og videreudvikler
folkekirkelig deltagelse på messer. Stiftsudvalget skal være med til at skaffe præster og
andre frivillige til at deltage i messerne.
 Stiftsudvalget har til opgave at etablere et samarbejde med Helsingør og Roskilde stifter og
arbejde på, at der etableres et økonomisk fællesskab mellem stifterne for at løse opgaven
med messedeltagelse.

8. Ungeudvalget har til opgave på stiftsplan at
 Fremme og styrke de kirkelige aktiviteter for unge, der har passeret konfirmationsalderen
og frem til det tidspunkt, de slipper ungdomskulturerne igen.
 Stiftsudvalgets funktioner er at:
a. Undersøge og skabe overblik over det eksisterende arbejde med unge i stiftet.
b. Formidle kendskab til eksisterende ungdomskulturer.
c. Arbejde målrettet for at skabe rammer for erfaringsudveksling og opkvalificering for
alle, der arbejder med unge og kirke i stiftet.

d. Arbejde frem mod at give de unge selv og ansatte i kirken værktøjer, der skaber
samlet overblik og udbreder kendskabet til ungeområdet.
e. Stille viden og erfaringer til rådighed for kirker og projekter i stiftet, hvor man ønsker
at styrke ungeområdet.
f. Koordinere indsatsen og samarbejdet om folkekirkens tilstedeværelse ved
Ungdommens Folkemøde.
g. Udpege et medlem til Samtaleforum for unge og kirke (SUK)

