
 

 

 

 

 

BESTYRELSESMØDE 53 
 

15. november 2021 kl. 10.30 – 11.45  
 

Mødedeltagere (Bestyrelse):  

 
Ellen Aagaard Petersen, Folkekirken.dk, redaktør, EAP (Mødeleder) 

Niels Grunnet, medlem af bestyrelsen for Den Danske Præsteforening, 
NVG  

Karin Skouboe, bestyrelsen for Landsforeningen af Menighedsråd, KS 

Henrik Stubkjær, biskop over Viborg Stift, HES  
Birthe Juel Christensen, medlem af bestyrelsen for Folkekirkelige 

Organisationers Fællesudvalg, BJC 
Torben Stærgaard, chef for Folkekirkens it (Repræsentere Ministeriet), TS 

Jørgen Degn Bjerrum, medlem af bestyrelsen for Den Danske 

Præsteforening, JDB 
 

 

Referent: 
Jacob Rosenkrans Bøgh, Folkekirkens It, udviklingschef, JARB 

Afbud: 
Karen Klint, bestyrelsen for Landsforeningen af Menighedsråd, KK 

Henning Toft Bro, (formand) biskop over Aalborg Stift, HTB 

Sarah Auken, mediekonsulent, Helsingør Stift, repræsentant for 
mediekonsulenterne, STAU 

 
Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Iab. 

 
 

2. Siden sidst (Orientering. Bilag: Kvartalsrapport + intern rapport 
 

EAP orienterede og gennemgik de udsendte bilag. 

Kvartalsrapporten blev gennemgået, og det ser fornuftigt ud.  
 

Resultataftalen blev gennemgået, med fokus på konsekvensen af 
at vores resultatmål er bundet op på sammenligning med tiden 

under Corona i 2020, hvor besøgstal var usædvanligt høje. 

Hvis man i stedet sammenligner med 2019 stiger vores besøgstal 
stadig for 2021 stabilt.  
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Som forberedelse til strategiseminariet foreslås det, at bestyrelsen 

dykker lidt ned i besøgstallene og adfærd på hjemmesiden. EAP 
sender en rapport rundt før strategiseminariet. 

 

Der arbejdes intenst på årets julevideo, hvor kendte og ukendte 
synger Dejlig er jorden.  

 

Forberedelsen til folkemødet er også i fuld gang.  
 

Arbejdet med Himmelske Dage er også i gang. I første omgang er 
der fokus på at hjælpe med den interne kommunikation. Senere vil 

folkekirken.dk formentlig blive mere involveret i andre opgaver.  

Bestyrelsen foreslår, at folkekirken.dk bidrager med et 
programpunkt på Himmelske Dage - for at vise hvad der ligger i 

arbejdet med at kommunikere ud af den ”ostklokke”, som 
folkekirken en gang imellem er (I et kommunikations perspektiv). 

 

Der arbejdes også med historier ud fra den store 
befolkningsundersøgelse.  

 
 

3. Midlertidig konstituering (beslutningspunkt) 

 
Vi inviterer de ”nye” i bestyrelsen til et intromøde, før 

strateseminariet. 

 
Da både formanden og næstformanden er trådt ud, indstiller den 

resterende bestyrelse til Ministeriet at Henrik Stubkjær bliver 
udnævnt til fungerer formand og Karin Skouboe som fungerende 

næstformand. EAP kontakter ministeriet for det praktiske i 

konstitueringen.  
 

 
4. Status folkekirkens kommunikationssamarbejde  

Der var en debat om de forskellige kommunikations- 

projekter/kanaler som kører lige nu. Nyt intranet, nyt 
kommunikationssamarbejde, folkekirken.dk, og hvordan de bedst 

koordineres. 

Biskopperne anbefales at behandle koordineringsopgaven på et af 
de kommende møder, fordi det er meget vigtigt at de mange tiltag 

bliver koordineret helt skarpt, ligesom det er vigtigt, at bestyrelsen 
for folkekirken.dk holder fokus på denne proces.  

 

 
5. Personale (Orientering) 

 
EAP orienterede. 

 

 
6. Evt. 
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Mødekalender 2022:  

Strategiseminar med medarbejderne: 24.3. 2022 kl. 10-16 Johannes 
Ewalds Vej 42, Åbyhøj 

 

 
Strategi 2017-20: 

http://www.folkekirken.dk/_Resources/Persistent/2/b/c/b/2bcb038dd854
57c2cdc56e9c04c1c1b88eeb7031/Strategi%202017-

20%20Folkekirken.dk.pdf 

 
Vedtægt folkekirken.dk: 

http://www.folkekirken.dk/_Resources/Persistent/e/2/6/f/e26f07c5dcc77
25897148c454b76cfbab33f9246/Vedtaegt_for_folkekirken.dk.pdf 
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