
Referat af møde i Grønt Stiftsudvalg 11.09. 2019 

Tilstede: Henrik Lerdorf, Flemming Blarke, Helene Rasmussen, Peter Fischer-Møl-

ler, Martin Ishøy. Fraværende Marianne Hauge, Jesper Jensen og Holger Eikær  

 

 Kort sagt: Konsulentordningen går mod sin afslutning, og håbet er, at de gode 

resultater får et fremtidigt liv rundt omkring i Stiftet.  

 Man skal huske, at tænke fremtiden ind også i projekter, hvor sogne rejser 

skov, der skal passes på sigt. Skovkirkegårde bliver et mere og mere påtræn-

gende emne for Folkekirken.  

 Opfordring til klokkeklar andagt d. 27. september 

 Der arbejdes videre med Linköping Stift 

 Kirkedagsplanlægningen tager sin begyndelse 

 M.m.  

 

 

Mødet begyndte med en eftersamtale om dagens møde om afrunding af den toårige 

konsulentordning om kirkegårde og kirkejord. Et referat derfra vil fremkomme. 

Blandt andet blev nævnt en ide om at starte en stafet, på den måde at eksempelvis 

Haslev kirkegård laver en inspirationsdag, som kan gentages andre steder med vel-

lykkede grønne initiativer. Desuden er det vigtigt at fastholde og nurse det gode net-

værk, som er opstået i projektperioden. Det kan eventuelt ske ved hjælp af kvartals-

vise nyhedsbreve, som måske kan forankres i erfa-gruppers tovholdere.  

De dagsordensatte punkter gav anledning til følgende: 

1. På given foranledning fik vi præciseret, at det er vigtigt at få udgiften til vedli-

geholdelse af omlagt jord og lignende forestået og finansieret lokalt – i frivil-

lige kredse eller i menighedsrådene.  … I forlængelse heraf faldt talen på mu-

ligheden for at mageskifte kirkejord til skovarealer, så der i meget bredere om-

fang kan tilbydes skovbegravelser på folkekirkelig grund. Nærværende udvalg 

finder denne sag særdeles magtpåliggende og af stor betydning for Folkekir-

kens fremtid og udvikling. En del private skovejere har allerede annonceret, at 

de gerne lægger skov til, hvis nogen vil begraves/bisættes hos dem. Her risike-

rer folkekirken et meget alvorligt tab af kontakt til dele af befolkningen, hvor-

for det i høj grad vil være rettidig omhu, at vi sørger for at kunne tilbyde rig-

tige skovbegravelser – og ikke blot et hjørne på kirkegården, hvor der vokser 

nogle træer. 

Yderligere i forlængelse af dette punkt drøftedes ”Folkeskov-projektet”, som 

nu starter op i TV2 – uden kirkelig deltagelse. Det kunne måske være ønskeligt 



at Folkekirken deltager i (en eventuel) næste runde, for så vidt, der findes kir-

kejord at byde ind med. Emnet tages op i dette udvalg ved første møde i 2020.   

2. Grøn Kirke arbejdsgruppen under Danske Kirkers Råd opfordrer kirkerne til at 

holde andagt med klokkeringning 27. september kl. 12 samtidig med det lands-

dækkende og globale initiativ med klimamarkering i forlængelse af de klima-

strejker, Fridays-for-future, m.m. som har udspillet sig i hen ved et år nu. MI 

tager kontakt til Rasmus Birkerod med henblik på at få udvalgets støtte og an-

befaling annonceret på hjemmesiden.  

3. I forbindelse med initiativet om at etablere Linköping Stift som venskabsstift 

konkretiserer HL og MI mindst 3 ideer til realisering, og fremlægger dem på 

næste møde. Ét emne kunne være den mere forpligtende certificeringsordning, 

som findes i Sverige. En sådan er blevet efterlyst i Danmark. Et andet emne 

kunne være pilgrimsvandring, hvor Linköping er førende i Norden. Dette sidste 

kunne bl.a. være relevant i forhold til kirkedagene i 2022.  

4. P F-M orienterede om de første overvejelser om kirkedagene. Afgørende er, at 

Stiftsrådet spænder et sikkerhedsnet på 8 mio. under. Men der skal arbejdes 

hårdt på at skaffe finansiering på mange måder.   

Der nedsættes naturligvis en styregruppe, og der vil komme en sekretæransæt-

telse. Som navn for kirkedagene er (noget med) Noahs Ark bragt i forslag.  

Kirkedagene kommer på dagsordenen til næste møde med henblik på påbegyn-

delse af en ideliste. 

5. Der orienteredes kort om skabelsestidsgudstjenesten i domkirken d. 22. sep-

tember, som finder sted i tæt samarbejde med Nationalparken Skjoldungernes 

Land og med biodiversitet som tema. 

6. Der er indkommet en promoveringsskrivelse fra Peter Appel, partner i Top-

Dahl om de store services, som han kan tilbyde kirkerne. Han henvises til Kir-

keministeriets varme- og energikonsulent Poul Klenz. 

7. P F-M orienterede om Grøn Kirkes meget opmuntrende besøg hos kirkemini-

steren, som udtrykte stor lydhørhed overfor veddokumenterede indstillinger fra 

Grøn Kirkes side i forhold til hendes muligheder politisk og i forhold til ram-

mebetingelser. I nærværende udvalg nævntes bl.a. kirkers og sognegårdes mu-

lighed for at indgå i den kommunale affaldsordning (med kildesortering osv.).  

P F.M nævnte også en henvendelse af Carl Axel Lorensen, Haslev grønne ud-

valg, om kirkens aktive forhold til FNs verdensmål for bæredygtig udvikling. 

Det er vigtigt for os at knytte til ved verdensmålene – ikke mindst for at tale 

samme sprog som mange i civilsamfundet, kommuner, og dermed opnå bedre 

muligheder for at vekselvirke med civilsamfundet og myndighederne. 

8. Næste møde: 14. november kl. 15.00 i Havdrup 

Ref. Martin Ishøy 


