
 

  Københavns Stift 
        Diocese of Copenhagen 

               Nørregade 11   ♦   1165 København K   ♦   kmkbh@km.dk    ♦    33 47 65 00 

 

København, den 

31. oktober 2019 

Sagsb.: MAIC 

Akt nr.: 669565 

 

Endeligt budget for det bindende stiftsbidrag 2020. 

 

I henhold til § 1, stk. 4 i Kirkeministeriets cirkulære af 3. august 2009 om udskrivning af bindende 

bidrag fra kirkekasserne til finansiering af aktiviteter i stifterne skal Stiftsrådet senest den 1. november 

2019 fastlægge det endelige budget for anvendelsen af det kommende års bindende stiftsbidrag. 

Budgettet skal offentliggøres på stiftets hjemmeside.  

 

Bidraget anvendes efter stiftsrådets beslutning og kan bruges til følgende aktiviteter, jf. § 23 a, stk. 2, 

i lov om folkekirkens økonomi: 

1) Kommunikation mellem stiftet, menighedsråd og præster. 

2) Formidling af kristendom. 

3) Udviklingsprojekter inden for undervisning, diakoni, IT, medier, kirkemusik og lignende, 

herunder analyser til forberedelse af sådanne projekter. 

 

Det for året 2020 udmeldte rammebeløb udgør i alt 5.516.047 kr. 

 

Efter drøftelser på Stiftsrådets møder opstilles nedenstående endelige budget for anvendelsen af det 

bindende stiftsbidrag for 2020:  

1 Kommunikationsudvalget   

3.275.000 kr.  

2 Efteruddannelsen i Københavns Stift 210.000 kr.  

3 Religionspædagogisk udvalg 135.000 kr.  

4 Stiftsudvalget Folkekirke og Religionsmøde 100.000 kr.  

5 Social-etisk udvalg 50.000 kr.  

6 Det Mellemkirkelige udvalg 129.000 kr.  

7 Ungeudvalget  148.500 kr.  

8 Gudstjeneste og Kirkemusik 150.000 kr.  



9 Biskoppen over Københavns Stift:  

Støtte til udgivelse af debatmagasin, afholdelse 

af stiftspræstekursus, efteruddannelse af 

præster, pulje til særlige tiltag.  

 

 

 

820.000 kr.  

10 Folkekirkens Skoletjeneste København og 

Frederiksberg  

 

400.000 kr.  

11 Folkekirkens Skoletjeneste Dragør -Tårnby  104.500 kr.  

12 Bornholms provsti: 

Støtte til 5 projekter: 

Din Tro – Min Tro, Folkemødet, Folkekirkens 

Skoletjeneste på Bornholm, et salmesangs-

projekt for øens 3. og 4. klasser, korweekend for 

øens børnekor.  

 

 

 

 

 

140.500 kr.  

13 Tværkulturelt Center 90.000 kr.  

14 Folkekirkens Messefællesskab 112.500 kr.  
 

I alt  5.865.000 kr.  
   

   

 
Rammebeløb i alt 5.516.047 kr.  

 
Forbrug af akkumuleret overskud fra 2018 -348.953 kr. 

 

Vedrørende regnskab og revision for det bindende stiftsbidrag henvises til § 4 i Kirkeministeriets 

ovennævnte cirkulære. 

 

Med venlig hilsen 

 


