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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 
Tirsdag d. 30. maj 2017 kl. 10.00-15.00 
Domkirkens menighedslokaler, Klosterbakken 2, 5000 Odense C 
 
O = Orientering 
B = Beslutning 
I = Indstilling fra FU 
U = Udvikling 
 

Tilstede: Thyra Smidt, Københavns stift; Kirsten Münster og Birgit Urd 
Andersen, Haderslev stift; Karin Vestergaard og Steffen Nørregaard, Viborg 
stift; Annette B. Bennedsgaard, Århus stift; Poul Erik Kammersgaard og 
Heinrich Pedersen, Ribe stift; Jens Knudsen, Aalborg stift; Jesper Hougaard 
Larsen og Birte Jacobsen, Fyns stift; Judith Kobbeltvedt Madsen og John 
Kingo Jensen, Roskilde stift; Tom Friis, Lolland-Falster stift; biskop 
Marianne Christiansen; generalsekretær Kåre Schelde Christensen. 

Fraværende med afbud: Michael Krogstrup Nissen, Københavns stift; René 
Høeg, Aarhus stift¸ Dorthe Hedegaard, Lolland-Falster stift; Thomas Bro 
Jacobsen; Aalborg stift. 

Bestyrelsesmødet indledtes med fagligt oplæg v. Birgitte Rosager 
Møldrup, Asylpræst i Haderslev Stift. Hun præsenterede projektet ”Frihed i 
tro og tale”, der er udviklet til asylcentre. Projektet skal fremme en samtale 
om ytrings- og religionsfrihed og forholdet mellem lov og religion i 
Danmark parallelt med, at asylansøgerne lærer sprog og praktiske ting om 
det land, de søger asyl i. Læs mere om projektet her: 
http://www.haderslevstift.dk/aktuelt/nyheder/nyhedsarkiv-2016/nyt-
projekt-i-jelling  
 
 
 
DAGSORDEN 

1. Godkendelse af dagsorden B 
Tilføjelse af pkt 6.g: Samråd om åndsfrihed. 
I øvrigt godkendt. 
 

2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet  
d. 23. februar (Best.Skr.2017-12) B 
Godkendt og underskrevet. 
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3. FU’s forslag til ny handlingsplan for 2017-2020 (Best.Skr.2016-22 + 

Best.Skr.2017-15) I 
Arbejdet med ny handlingsplan har været i gang siden 23. august 2016, jf. 

Best.Skr.2016-22. På FU-mødet d. 4. maj lagde FU sidste hånd på et udkast til en ny 

handlingsplan. På bestyrelsesmødet skal bestyrelsen arbejde med og behandle 

udkastet mhp. at vedtage en ny handlingsplan for F&R’s arbejde frem til 2020. 
 
Formanden redegjorde for processen op til ny handlingsplan, hvor 
stiftsudvalg, eksterne interessenter og bestyrelse har været 
inddraget. Udkastet er bygget op over tre tendenser i 
religionsmødet, som folkekirken står overfor at skulle håndtere. Det 
er samtidig tanken, at der skal være plads til ’nye bolde’, der 
kommer i spil i løbet af handlingsplanens treårige periode. Bagved 
handlingsplanen skal der være en mere konkret årsplan, som 
udarbejdes årligt. Udkastet er udarbejdet mindre detaljeret end 
tidligere for at skabe pldas til løbende refleksion og krativitet 
samtidig med, at der sættes en retning for arbejdet. 
Handlingsplanen foretager ikke opdeling mellem 
arbejdsområderne isalm og samtidsspiritualitet, som F&R 
traditionelt har brugt som ramme for arbejdet. I stedet fokuseres 
der mere generelt mod folkekirkens religionsmøde, der i dag kan 
have mange former. 
 
Forholdet mellem F&R nationalt og stiftsudvalgene: 
Handlingsplanen er møntet på F&R’s nationale arbejde, 
Stiftsudvalgene agerer selvstændigt – men er velkomne til at hente 
inspiration og struktur for arbejdet i den nationale handlingsplan.  
 
Drøftelse af formen:  
Der er i bestyrelsen enig tilslutning til handlingsplanens nye form. 
Det er et mere fleksibelt og mindre firkantet og detailstyret 
instrument end den forrige plan, ligesom den kortfattede form gør 
planen mere overskuelig.   
 
Drøftelse af indholdet: 
Bestyrelsen drøtede først handlingsplanen i grupper og 
gennemgik derefter udkastet i plenum. Der blev stillet og vedtaget 
en række ændringsforslag til handlingsplanen. Til slut blev en ny 
handlingsplan for 2017-20 vedtaget. Se bilag. 
 

4. Organisatorisk 
a. Procedure for valg af nyt FU-medlem O 

Birte Jakobsen har meddelt, at hun efter fem år i FU (de sidste tre år som 

kasserer) ønsker at udtræde af FU pr. 30. maj 2017 
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Formanden takkede Birte Jakobsen for sin indsats i FU 
gennem fem år. Birte fortsætter i bestyrelsen. Et nyt 
medlem skal vælges på næste bestyrelsesmøde.  
 

b. Budgetrapport (Best.Skr.2017-16) O 
Gennemgået og taget til efterretning. 
 

c. FU’s forslag til mødekalender for 2018 for FU og bestyrelse 
(Best.2017-17) I 
Forslaget blev korrigeret med følgende ændring: 
Bestyrelsesmødet 13. sept. 2018 flyttes til 20. sept. 2018. 
Ny mødekalender sendes ud.  
 

5. Høringssvar til Leuenberg kirkefællesskabet på studieteksten 
”Protestant Perspectives on Religious Plurality in Europe” 
(Best.Skr.2017-18) O 
På FU-mødet d. 2. november 2016 vedtog FU at følge opfordringen fra 

Folkekirkens mellemkirkelige Råd om at F&R skulle udarbejde et folkekirkeligt 

høringssvar på studieteksten. En arbejdsgruppe har nu udarbejdet et høringssvar, 

som via MKR er indsendt til Leuenberg kirkefællesskabet. 
 
Høringssvar er udarbejdet af arbejdsgruppe med Peter Lodberg i 
spidsen. Det er fremsendt til Leuenberg kirkefællesskabet via 
Folkekirkens Mellemkirkelige Råd, som har udtrykt glæde over, at 
F&R har udarbejdet høringssvaret. Svaret rummer både 
anerkendelse for at tage emnet op i en protestantisk 
sammenhæng. Samtidig rettes der en kritik vedr. mangel på blik 
for dagligdagens religionsmøde, samt konversionsspørgsmålet.  
 

6. Orientering O 
a. Referat fra FU-mødet d. 4. maj (Best.Skr.2017-13) 

Taget til efterretning. 
 

b. Slut-status på nuværende handlingsplan (Best.Skr.2017-19) 
Emnet udskydes til næste bestyrelsesmøde. 
 

c. Status på ansættelse af ny konsulent (Best.Skr.2017-20) 
Stillingen er slået op indtil 11. juni. FU har lavet et 
stillingsopslag, som er afstemt efter handlingsplanen og 
bevillingen fra omprioriteringspuljen. Derfor har stillingen 
vægt på at lave læringsprocesser sammen med faggrupper 
inden for og uden for folkekirken.  
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d. Orientering fra stifterne ved bestyrelsesmedlemmerne 
- Kortfattet orientering om nye tendenser og tiltag i stifterne med 

relevans for bestyrelsens arbejde om religionsmødet i folkekirken (3 min. 

til hvert stift.)  

Aalborg: I Aalborg Stift er der et selvstændigt udvalg for F&R. Hovedopgaven er at 

 planlægge og afvikle en stand på den årlige Helsemesse i Aalborg.  Årets 

messe var en succes med mange besøgende, så mange at de godt 600 

bønnekort slap op. Også middagsmeditationerne, som 

 stiftspræst for åndeligt søgende Benedicte Tønsberg holdt sammen med 

organist Tove Bitsch var velbesøgte og en rigtig god oplevelse. Mange var 

interesserede i samtale bagefter. Årets workshop med Øjvind Borgsø om 

Bøn i Bevægelse(BiB) lå desværre på et meget uheldigt tidspunkt sidst 

søndag eftermiddag. Trods det trak den fuldt hus og også her var 

interessen for samtaler efterfølgende stor.  

Ud over helsemessen er der planlagt en stfitsdag i november, hvor  

 Benedicte Tønsberg har kontakt til en mezosopran, som vil lave en 

workshop om krop, stemme, lyd og væren ud fra et alment religiøst 

perspektiv. 

Foruden Bøn i bevægelse-aftenerne har vi grupper med åndelig 
medvandring, som er et projekt om troshjælp. 

Aarhus: Intet.  

Fyn: Repræsentantskabsmøde i FTS, valg til bestyrelse for de næste 4 år. 3 nye 

 valgt ind, 3 ”gamle” fortsætter. Biskoppens repræsentant i bestyrelsen for 

 de næste 4 år er fortsat Thyra Smidt fra Danmission. 

 FTS’ aktiviteter: 

 - Første lørdag i måneden international gudstjeneste i Odense Domkirke 

 med efterfølgende middag. 

 - En onsdag eftermiddag gudstjeneste på engelsk i Gråbrødre Klosterkirke. 

 - Hver uge: Tværkulturel kvindegruppe, International mødregruppe. 

 - En gang om måneden: Gruppen ”Young and Younger Christians” mødes. 

 - Tre dage om ugen: Sprogcafé kl. 11-17 (40 frivillige er med). 

- Diakoni for flygtninge-indvandrerbørn: En uges Cirkus i juli/august. 2 

dage ”Sommerbørn” – et diakonalt tiltag i Sankt Knuds Provsti. 

 - Løbende: undervisning og dåbsoplæring. 

 - Derudover: foredrag/undervisning af konfirmandklasser, gymnasieklasser 

 -  Samtaler og sjælesorg fylder meget i de to præsters dagligdag. 

 - Ansatte: Kirke- og Kulturmedarbejder på 30 timer, 2 ledere på fuld tid – 

 begge tilknyttet Domsognet som præster. Vikarer og studentermedhjæl-

 pere. 
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 - Derudover: løbende kandidatpraktikstuderende fra SDU, virksomheds-

 praktikanter, sprogpraktikanter og samfundstjenere. 

 - I 2016 ca. 7800 besøgende til de forskellige aktiviteter og tilbud.  

 

Haderslev:  Stiftsudvalget for Folkekirke og Religionsmøde var 26.-29. januar på 

 studietur i London og Leicester. Det var inspirerende at opleve 

 religionsmøde af forskellige karakter. F.eks. sognearbejde i London i St. 

 Mary Primrose Hill, forsoningscentret St. Ethelburga i Londons Centrum, 

 udmøntninger i Leicester af det statsfinansierede projekt Near Neighbours 

 hvor mange trossamfund samarbejder om f.eks. flygtningearbejde eller 

 initiativer for hjemløse. Endelig også samtale med repræsentanter for 

Church of England. En rapport fra turen kan findes på Haderslev Stifts 

hjemmeside under udvalget. 

 Asylpræst Eva Løbner har bidraget til udarbejdelsen af et mentorprojekt i 

 Aabenraa kommune, som uddanner frivillige til at støtte flygtninge. Eva 

 er certificeret til at uddanne øvrige mentorer rundt om i stiftet. 

Haderslev by er på den anden ende i forbindelse med reformations-

 fejringen – med folkemøde og national festgudstjeneste. Religionsmøde 

 indgår med debat om ”jødehad og tyrkerfrygt i historie og nutid med 

Georg Metz og Öclem Cekic.  

 Stiftsudvalget for ny spiritualitet er udgivet til 6 medlemmer. 

 Birgit Urd Andersen har deltaget i religionsdialogkonference i Stavanger.  

København:  Der har været et spændende besøg fra Göteborg Interreligiøse Råd. Rådet, 

 som har repræsentanter fra forskellige religiøse grupper, var på studierejse 

 i København. 

 Der har været flere overfald på kristne konvertitter, som ligner banderela-

 terede overfald. Derfor er PET blevet kontaktet og undersøger sagen. 

 Der er planlagt flere tværkulturelle sommerlejre, som i år har haft 

 problemer med at finansiere lejrene. 

Viborg:  Arbejdsudvalget for religionsmøde har haft en endagstur til København, 

 med besøg i Imam Ali moskeen, på Østerbro Friskole som er inspireret af 

 Dialogforum, møde med PET’s afdeling for det forebyggende arbejde og 

 endelig Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse. 
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Samme arbejdsudvalg inviterer til Stiftsstævne 18. november under 

temaet Sameksistens. Arbejdsudvalget for Folkekirkens Asyl- og 

flygtningesamarbejde afholder 15. juni møde med præster og frivillige, der 

er involveret i kontakten til asylcentre og asylansøgere. Lorens Hedelund, 

tidl. ansat i Danmission giver en kort indføring i de mellemøstlige landes 

historie og kultur. Biskoppen orienterer fra arbejdsgruppen: 

asylsamarbejde, under Mellemkirkeligt Råd, i hvilket han selv er medlem. 

Blandt andet om Troværdighedsdokumentet og andre initiativer. 

20. juni afholder biskoppen møde med personer fra Erritrea om deres 

 kirkeforhold og muligheder for gudstjenestelig aktivitet i stiftet. 

Ribe: Der holdes ”Inspirationsdag om flygtninge, konversion, dåb og 

 gudstjenesteliv” fredag 15. sept. kl. 10.30-15.00 i Kvaglund Kirke. 

 Hensigten er at klæde præster, medarbejdere og frivillige på til de 

 udfordringer, der især er forbundet med flygtninge, der opsøger 

 folkekirken med henblik på konversion, dåb og gudstjenesteliv. 

 

Der afholdes to tværkulturelle sommerlejre i Løgumkloster i uge 26 og 27 

med omkring 250 deltagere. Tidligere har Arbejdsmarkedets Feriefond 

støttet lejrene med over 100.000 kr. årligt, men på grund af få midler 

ophører feriefonden med dette. Det er lykkedes at finde midler andre 

steder fra, så lejrene kan gennemføres i 2017. Der arbejdes på en mere 

langsigtet model for financieringen af lejrene. 

 

 Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe Stift (FTC) har et godt arbejde 

 med sprogcaféer. Der er et godt samarbejde med asylcentrene i Ribe Stift, 

 som er velvillige overfor arbejdet. 

 
Lolland-F: Magasin om kristendom og ateisme: vi har koblet os på et projekt som 

 Helsingør Stift har søsat og fået vinklet et par artikler hen i retning af 

 Lolland-Falster Stift.  Det har ikke kostet os mere end et par tusind kroner. 

 

 ”Samråd om åndsfrihed”, Tom Friis deltog 18. april i Middelfart 

 

 Birthe og Tom Friis deltog i Nordiske religionsdialog konference i 

 Stavanger. Tom har delt sine indtryk med lokale interessenter. 

 
Roskilde:  Intet fremsendt. 

 

e. Orientering fra biskopperne 
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Marianne Christiansen gør opmærksom på konference på 
Christiansborg lørdag 25. nov. på Christiansborg om 
religionsfrihed. 
 
På vegne af biskopperne opfordres F&R til at tage initiativ 
til et religionernes råd.  
 

f. Orientering fra formandsskabet 
Intet. 
 

g. Samråd om religionsfrihed 
Punktet udskydes til næste møde. 
 

7. Evt. og næste møde (13. september 2017) O 
Intet. 

 
 

02.06.2017 Kirsten Münster/ksc  


