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folkekirken.dk 

 

Møde-4, torsdag den 28. august 2008 

Mødedeltagere:  

Erik Norman Svendsen  (Biskopperne)  ENS 
Inge Lise Pedersen (Landsfor. af Mr-råd) næstformand ILP 
Per Bucholdt Andreassen (Den Danske Præsteforening) PBA 
Per Møller Henriksen (De frie folkekirkelige org.) PMH 
Poul Joachim Stender Landsfor. af MR-råd)  PJS 
Steen Skovsgaard (Biskopperne) formand SSK 
Torben Stærgaard (Kirkeministeriet)  TS 

Deltog i punkt 5: 
Simon Kangas Larsen Danmarks Kirkelige Mediecenter SKL 

Fraværende: 
Søren Agersnap (Den Danske Præsteforening) SA 

Referat 
Formanden bød velkommen til Poul Joachim Stender, der deltog i sit 1. møde 
i bestyrelsen. PJS repræsenterer Landsforeningen og erstatter Ejvind Søren-
sen. 

1 Godkendelse af dagsorden 

Formanden foreslog, at der under punkt 3 blev optaget et punkt om ansættel-
se af en redaktør. Med denne tilføjelse blev dagsordenen godkendt. 

2 Siden sidst 

Formanden nævnte, at han henover sommeren var blevet kontaktet af Kriste-
ligt Dagblad, der ønskede et interview om folkekirken.dk. KD’s artikler fik af-
sæt i kritik af folkekirkens kommunikation og efterlyste tydeligere resultater af 
den nye bestyrelses virke. Artiklerne var bilagt mødeindkaldelsen. 

3 Arbejdsgruppen 

a) TS redegjorde for, at arbejdsgruppen havde holdt møde den 19. maj 
og her havde udarbejdet rammerne for et oplæg til konferencen ”frem-
tidens folkekirken.dk”, som SKL og TS efterfølgende havde gennem-
arbejdet til det oplæg, der var forelagt bestyrelsen (til behandling un-
der punkt 4). 

b) TS knyttede kommentarer til arbejdsgruppens virke herunder særligt 
det forhold, at Folkekirkens Infocenter (FIC), der deltager i arbejds-
gruppen, har givet udtryk for, at de kun er interesseret i at medvirke til 
den fremtidige drift af folkekirken.dk, såfremt de tillægges ledelsen 
heraf og dermed også rollen som redaktør. TS gav udtryk for, at FIC’s 
udmelding er problematisk i forhold til det kommissorium arbejdsgrup-
pen har. Men særligt i forhold til vedtægten for folkekirken.dk, der fast-
lægger, at det er bestyrelsen som udpeger og ansætter redaktøren. 
TS gav desuden udtryk for sin bekymring for, at IPL og ENS, der sid-
der i folkekirken.dk’s bestyrelse, også sidder i Københavns stiftsråd, 

Dato: * 

Dokument nr. 365057 

Folkekirken.dk 
 
Sagsbehandler 
Merete Foged 

 

Dato: 30. august 2008 

Dokument nr. 381094 

Folkekirken.dk 
 
Sagsbehandler: 
Torben Stærgaard 

 



 

folkekirken.dk 

 

   

Side 2 

Dokument nr. 381094 

 

der finansierer FIC og dermed også har indflydelse på FIC’s virke. 
 
ENS oplyste, at FIC er et samarbejde mellem provstierne i Køben-
havns Stift (eksklusive Bornholm og Amagerbro) og har sin egen be-
styrelse. FIC får - som andre initiativer - et bidrag til sin drift af stiftsrå-
det. ENS understregede, at FIC ikke, som TS havde nævnt, er under-
lagt stiftsrådet. 

ENS gav endvidere udtryk for, at der ikke måtte være tvivl om, at an-
sættelsen af en redaktør skulle ske helt efter bestemmelserne i folke-
kirken.dk’s vedtægt, herunder at den af FIC fremsatte forudsætning, 
for at deltage i arbejdet med folkekirken.dk, måtte stå helt for deres 
”egen regning”, og ikke skulle anfægte bestyrelsens integritet i forhol-
det til dens valg af redaktør. 

ILP tilsluttede sig ENS’ udtalelse og gav også udtryk for, at hun, som 
medlem af bestyrelsen for folkekirken.dk, heller ikke lod sig anfægte af 
FIC’s holdning. 

Medlemmerne af bestyrelsen var enige om, at arbejdsgruppens fore-
løbige oplæg til struktur og indhold for folkekirken.dk er et godt grund-
lag for det videre arbejde. Desuden at afholdelsen af konferencen, 
som aftalt på det foregående møde, er en god idé. 

På baggrund af den konkrete situation, blev det besluttet at nedlægge 
arbejdsgruppen. 

c) Man var enige om, at ansættelsen af en redaktør er vigtig af hensyn til 
hurtigst muligt, at få lagt en tydelig linje for hvordan folkekirkens 
hjemmeside skal udvikle sig. 

Der var enighed om, at redaktøren skal ansættes i en fuldtidsstilling. 
Desuden om, at den ideelle ansøger er en, der nyder anseelse i brede 
kredse i folkekirken, er velbevandret med hensyn til det indholdsmæs-
sige såvel som folkekirkens organisation. 

Det aftaltes, at der i samarbejde med Kirkeministeriets Personaleafde-
ling udarbejdes et stillingsopslag, som sendes i ”høring” i bestyrelsen. 
Stillingen slås op i løbet af september, med ansøgningsfrist inden ud-
gangen af oktober og med henblik på besættelse fra den 1. januar. 

4 Konferencen 

Der var enighed om, at det oplæg vedrørende afholdelsen af en konference, 
der var udsendt med mødeindkaldelsen, og som har fokus på at indsamle og 
forankre ideer om hjemmesidens indhold og redaktionelle linje, var godt og at 
planlægningen af konferencen skulle fortsætte. 

Det blev aftalt at tidspunktet for konferencens afholdelse skal lægges så den 
nye redaktør både kan deltage i de afsluttende forberedelser såvel som i kon-
ferencen. 

Der arbejdes på den baggrund videre med planlægningen og afholdelse af 
konferencen torsdag den 5. februar 2009. 

Invitationslisten, der også blev drøftet på sidste møde, omfatter potentielt ca. 
100 deltagere fordelt på biskopperne og stifterne (ca. 30), Landsforeningen af 
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Menighedsråd (20), FKOF-organisationer (20) foruden bestyrelsen for folke-
kirken.dk, repræsentanter fra præster og provster samt en række øvrige or-
ganisationer.  

Det aftaltes, at der udarbejdes en invitation, der kan sendes ud snarest muligt. 
Invitationen samt den endelige invitationsliste sendes i høring i bestyrelsen 
inden udsendelse. 

Det blev endvidere besluttet, at pressen ikke inviteres til konferencen. 

5 Forslag til konkrete nye initiativer 

SKL (DKM) var inviteret til dette punkt. 

Punktet indledtes med en drøftelse af den henvendelse, der er kommet fra 
Kristeligt Dagblad, om et samarbejde om en prædikantliste. 

Der var i bestyrelsen enighed om, at arbejde videre med at se på de mulighe-
der, der er for selv - via sogn.dk - at understøtte en sådan funktionalitet. 

På den baggrund blev det aftalt, at formanden takker nej til KD. 

SKL fremlagde herefter - som aftalt - forslag til hvordan folkekirken.dk i den 
nærmeste fremtid kan tilføres nyt indhold og nye muligheder samt et ”ajourført 
layout”. 

Af de 9 fremlagte forslag aftaltes det, at følgende gennemføres indenfor ram-
merne af den nuværende aftale: 

- nyhedsmail 

- på forsøgsbasis: blogs (med SKL som ansvarlig redaktør) 

- ajourføring af beskrivelser/behandling af dåb, konfirmation, bryllup og 
begravelse. Hver handling beskrives ud fra en lovmæssig såvel som 
en praktisk del (liturgi, samtale med præst etc.) Et forslag om også at 
behandle emnerne mere reflekterende, var der enighed om at udskyde 
til en fase 2. 

- udskiftning af billeder og illustrationer 

- multimediefortællinger 

- podcast (hvorimod anvendelse af streaming og tv indgår i en fase 2) 

- på forsøgsbasis: et ”præstepanel” 

Der var desuden enighed om af forslagene vedrørende ”public journalism” 
samt ”eftertanke” var gode og forsøges viderebearbejdet i en fase 2 

Endelig blev det aftalt, at kommunikationen om menighedsrådsvalget sker på 
folkekirken.dk efter nærmere koordinering med Landsforeningen. 

6 Økonomi 

Det blev oplyst, at aftalen med DKM er forlænget året ud, samt at der er fun-
det en løsning vedrørende rettighederne til den eksisterende hjemmeside og 
infrastruktur. 

Af budgettet (2 mio. kr.) er ultimo august anvendt 1,011 mio. kr. 
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For 2009 er der budgettet med 400 tkr. i indtægter fra samarbejde om hjem-
mesider til sogne, provstier og stifter. Det betyder, at budgettet for 2009 er på 
brutto 2,49 mio. kr. 

7 mødeplan for 2009 

Der aftaltes nedenstående 4 mødedatoer: 

6. møde:  Torsdag den 29. januar kl. 9.30 - 12.30 

7. møde: Torsdag den 30. april kl. 9.30 -12.30 

8. møde: Torsdag den 27. august kl. 9.30 -12.30 

9. møde: Torsdag den 29. oktober kl. 9.30-12.30 

alle i Kirkeministeriet. 

8 Eventuelt 

Intet 

 

 

Næste møde: 

  

5. møde: Torsdag den 27. november 2008 kl. 9.30 - 12.30 (Kirkeministeriet) 


