
Referat fra møde i grønt stiftsudvalg Roskilde 4. april 2019 

Mødet blev desværre ramt af mange afbud. Tilstede var Henrik Lerdorf (HL), Flem-

ming Blarke (FB), Mia Toldam (MT) og Martin Ishøy (referent) (MI). 

 

Vigtigste indhold: Stiftsrådet søges om efterfølger til projekt ”Grønne Kirkegårde og 

kirkejorde i Roskilde Stift”. Desuden føjer vi en længere tidsramme til arbejdet med 

provstimøder om grøn kirke. Desuden opfordrer vi til skabelsestidsgudstjenester, be-

vilger 10.000,- til ”Håb til Handling”, samarbejder med Linköping Stift og opfordrer 

Stiftsrådet til CO2 kompensation ved flyrejser i arbejdsmedfør. 

 

 

 Mødet indledtes med en længere samtale om måder at fremme engagementet 

for Grøn Kirke. Der var tale om erfa-grupper, provstiers og stifters roller. Op-

fattelser og misopfattelser af opgaver for Danske Kirkers Råds sekretær for ar-

bejdsgruppen vedrørende grøn kirke, ønskelige og allerede eksisterende materi-

ale til opmærksomhedsskabelse omkring grøn kirke, herunder videoer – og me-

get andet.  

 Da der hverken var kommentarer til dagsorden eller referat, skred mødet deref-

ter over til behandling af ansøgning om finansiering af tiden efter projekt 

”Grønne Kirkegårde og kirkejorde i Roskilde Stift”. Det blev besluttet at HL 

efter dialog med PF-M fremsender endelig ansøgning om økonomi til efterføler 

af projektet til Stiftsrådet, så det kan behandles på førstkommende stiftsråds-

møde. Den umiddelbare udfordring er, at det er nu, der skal søges økonomi for 

2020 og fremefter, men at et egentligt projekt bedst og mest realistisk lader sig 

formulere hen mod afslutningen af indeværende projektperiode, måske om-

kring oktober 2019 (hvor det nok vil være for sent at søge økonomi).  

 Det blev besluttet, at vi søger snarest muligt til samtlige provstier og derfra til 

samtlige præster og menighedsråd at få udsendt en opfordring om at afholde 

skabelsestidsgudstjenester i september 2019. Sagen besørges af MI på bag-

grund af de til mødet fremsendte bilag af FB. Man behøver ikke at være en 

grøn kirke for at afholde skabelsestidsgudstjenester! 

 Initiativet om provstimøder for menighedsråd med henblik på grøn kirke ud-

sættes midlertidigt, indtil vores væsentligste erfaringskompetence (JN) igen et 

aktiv i udvalget . 

 Ansøgningen fra KFUM spejderne om 20.000,- til projektet ”Håb til Handling” 

blev på baggrund af de fyldige, fremsendte bilag imødekommet med 10.000,- 

kr.  



 Første skridt i retningen af et stiftssamarbejde med Linköping Stift om gensi-

dig inspiration, vidensdeling m.m. er taget, i og med HL og MI mødes med 

stiftsrepræsentanter i Linköping 5.-6. maj.  

 Det blev besluttet, at MI formulerer henvendelse til stiftsrådet om, at der ved 

flyrejser i arbejdets medfør af repræsentanter for Stift, provstier og sogne skal 

betales CO2 kompensation  

 Under evt. oplyste HL at Herlufsholm Kirkegård planlægger en bæredygtig-

hedsworkshop for lokale kirkegårdsmedarbejdere, at HL selv skal deltage i et 

arrangement på Odden, hvor man har 1000 grønne ideer, som man gerne vil 

have faciliteret, at Havdrup (menighedsråd) gør en indsats for naturvenlig for-

pagtning, samt at Karlslunde menighedsråd har bedt HL om at komme og ori-

entere om Grøn Kirke   

 

 


