
En gæstfri folkekirke 
 
Stiftets mission: 
Folkekirken i Roskilde Stift skal forkynde evangeliet, så der skabes forbindelse mellem liv og tro, 
mellem ude og inde, mellem land og by, mellem skaberværk og dagligdag, mellem ord og handling. 
 
Stiftets vision 
Folkekirken i Roskilde Stift vil være en kirke for alle og skal derfor: 

 forkynde håb for de håbløse og mod til de modløse, skubbe til de nagelfaste, række ud til dem, 
der er snublet, og byde dem indenfor, der føler sig udenfor 

 trække tråde mellem små og store sogne, så alle kirkefolk kan få øje på, at vi sammen har 
muligheder og brug for hinanden 

 være præget af tillid og godt arbejdsmiljø 

 arbejde for at kirkefolkets dagligdag præges af bæredygtighed og at vi hverken i liv eller tro 
bliver os selv nok. 

 
Stiftsrådets strategi: 
Stiftsrådet ønsker at bidrage til at opfylde stiftets vision ved: 

 at arbejde for øget samarbejde og styrket erfaringsudveksling mellem sogne, provstier og stift. 

 at udvikle og afprøve nye initiativer til inspiration for hele stiftet. 

 at gennemføre større projekter for hele stiftet; herunder både pilotprojekter og enkelte 
driftsopgaver. 

 at tage aktivt del i beslutninger og løsninger af opgaver på landsplan. 
 

Stiftsrådets handlingsplan: Fællesskabets muligheder 
Det bindende stiftsbidrag giver os mulighed for at arbejde sammen om det, vi bedst eller kun kan 
klare i fællesskab i stiftet som for eksempel vores stiftsblad, stiftsårbog og hjemmeside, vores 
konsulentvirksomhed omkring den kirkelige undervisning, det store konfirmandarrangement i 
Domkirken, det årlige inspirationsmøde for menighedsrådsmedlemmer – stiftsdagen – og 
stiftspræstestævnet. 
 
Hovedparten af stiftsrådets arbejde er organiseret i følgende udvalg: 
 
Strategiudvalget 
bidrager til, at stiftsrådet løbende vurderer og prioriterer dets indsats, og herunder overvejer 
hvordan indsatsen skal komme til udtryk i hvilke udvalg der er nedsat, og hvilken økonomi der er 
afsat til forskellige områder. Forbereder endvidere kirkepolitiske debatter, herunder høringssvar. 
Udvalget har også ansvaret for Kirken på landet og afholdelse af stiftsdagen. 
 
Religionspædagogisk udvalg 
RSRU stiller konsulent til rådighed for præster, menighedsråd og kirke- og kulturmedarbejdere med henblik 

på at styrke det religionspædagogiske arbejde i sognene. Udvalgets arbejdsindsats omhandler 

dåbsoplæring bredt forstået, herunder bl.a. personlig vejledning af præster, det årlige konfirmandtræf i 

domkirken, 2-4 årlige religionspædagogiske kurser, vejledning af præster på det geronto-pædagogiske 

område, katekismus for menighedsrådsmedlemmer, kontakt til og sparring i forhold til gymnasiepræsterne, 

religionsdialog i form af DinTro MinTro og samarbejde med stiftets skole-kirke-tjenester. 

 



Kommunikationsudvalget 
Har ansvar for Roskilde Stifts kommunikationsprofil og mediestrategi såvel eksternt som internt. 
Udvalget har ansvaret for: Stiftsbladet – hjemmesiden www.roskildestift.dk – Stiftsårbog ‐ Rådgivning 
(af biskoppen) overfor pressen ‐ Elektroniske medier (fx TV eller streaming på internet, sociale 
medier som Facebook, radio, blogs etc.) 
 
Udvalget for kursusvirksomhed mv. for præster 
sørger for det årlige stiftspræstestævne og for andre arrangementer som fælleskursus for præster og 
organister. 
 
Diakoniudvalget 
Arbejder for at styrke og inspirere den folkekirkelige indsats på det diakonale og sjælesørgeriske område. 

Det gøres ved at igangsætte projekter, som særligt har fokus på ensomhed og styrkelse af fællesskaber. 

Projekterne har fokus på, at den lokale kirke skal være en positiv medspiller med kommunale og frivillige 

organisationer i lokalområdet. 

Afholder relevante temadage med inspiration til diakonal iværksætteri. Sørger for kontakt til de diakonale 

organisationer. 

 
Global Kristendom 
Fremmer etableringen af kontakter på stifts‐, provsti‐ og sogneniveau, med kirker i Danmark, i 
Europa og i Mellemøsten samt med de folkekirkelige missionsselskabers samarbejdskirker i Afrika og 
Asien. Samarbejde med de folkekirkelige missionsselskaber om konkrete projekter. 
Holder kontakt med folkekirkelige organisationer, som virker for lignende mål på landsplan. 
Yder praktisk støtte til kristne migrantmenigheder i deres menighedsliv. 
Arbejder for at fremme forståelse mellem religionerne i projekter rettet mod ældste klasser i 
grundskole og på ungdomsuddannelser.  
 
Udvalg for Kirke På Vej 
Udvalgets formål er at udvikle og eksperimentere med nye former for kirke gennem projekt Kirke på 
vej. Dette kan udmønte sig i nye former for spiritualitet, lydhørhed, åbenhed, sprog, arbejdsformer 
og samarbejde på tværs af kirkelige traditioner og retninger. Ligeledes kan udvalget bidrage med 
udvikling af nye aktiviteter og materialer til inspiration og vidensdeling. 
 
Roskilde Stifts Grønne udvalg 
Det grønne stiftsudvalgs formål er at fremme en bevidsthed om ansvaret for Guds skaberværk i 
kirkernes hverdag og tilskynde til handling til gavn for natur, klima og miljø på sogne‐, provsti‐ og 
stiftsniveau. Udvalget støtter gennem kurser lokalt og på stiftsplan erfaringsudvekslingen om 
arbejdet med udvikling af Grøn Kirke. 
 
Udvalg vedr. reformationsjubilæet i 2017 
Udvalget planlægger på mange forskellige måder stiftets deltagelse i fejringen af 
reformationsjubilæet. 
 
Desuden er stiftsrådet høringspart i forbindelse med ændringer i den kirkelige lovgivning og 
cirkulærer, og varetager forskellige mere administrative opgaver, herunder deltagelse i stifternes 
fælles kapitalforvaltning, tilladelser til udbetaling af sognenes indeståender i stiftet, bevilling af lån, 
drift af stiftsbiblioteket og ikke mindst bevillinger til projekter efter ansøgning. 

 


