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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 

Tirsdag d. 29. november 2016 kl. 10.00-15.00 
Domkirkens menighedslokaler, Klosterbakken 2, 5100 Odense C 
 
O = Orientering 
B = Beslutning 
I = Indstilling 
U = Udvikling 

 
Tilstede: Thyra Smidt og Michael Krogstrup Nissen, Københavns stift; 
Kirsten Münster og Birgit Urd Andersen, Haderslev stift; Karin Vestergaard 
og Steffen Nørregaard, Viborg stift; Annette B. Bennedsgaard og René 
Høeg, Århus stift; Poul Erik Kammersgaard, Ribe stift; Thomas Bro 
Jacobsen, Aalborg stift; Jesper Hougaard Larsen og Birthe Jacobsen, Fyns 
stift; Judith Kobbeltvedt Madsen og John Kingo Jensen, Roskilde stift; 
Dorte Hedegaard og Tom Friis, Lolland-Falster stift; biskop Marianne 
Christiansen; generalsekretær Kåre Schelde Christensen. 

Annette Bennedsgaard og Birthe Jacobsen deltog i første halvdel af 
mødet. 

Fraværende med afbud:  Heinrich Pedersen, Ribe stift. 

På det meste af dette bestyrelsesmøde blev der arbejdet med den nye 
handlingsplan for 2017-2019. Programpunktet ’fagligt oplæg’ var 
erstattet med en række input fra ’religionsmøde-interessenter’, der var 
blevet bedt om fra et eksternt perspektiv at forholde sig til to spørgsmål: 
1.  Hvad er folkekirkens rolle i et samfund, hvor mennesker med 
forskellige religioner og livssyn i dag lever dør om dør i Danmark? 
2.  Og set fra dit udsigtspunkt i samfundet, hvad mener du folkekirken i 
fremtiden skal kunne/bør bidrage med i det pluralistiske danske 
samfund? 

De tre oplægsholdere var: 

• Pia Allerslev, Børne- og ungeborgmester i Københavns 
Kommune (V) 

• Steen Hildebrandt, debattør og professor i ledelse på CBS 
• Poul Løhde, tidl. politidirektør på Fyn 
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De tre oplægsholdere deltog med oplæg og debat fra kl. 10.30-12.00, 
under ledelse af biskop Marianne Christiansen. 
Se særskilt referat herfra. 
 
 
DAGSORDEN 

1. Godkendelse af dagsorden B 
Godkendt. 
 

2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 
15. september (Best.Skr.2016-27) B 
Godkendt. 
 

3. Udvikling af ny handlingsplan 2017-2019 (Best.Skr.2016-22) U 
På bestyrelsesmødet d. 15. september vedtog bestyrelsen en plan for 

udarbejdelse af ny handlingsplan (se Best.Skr.2016-22). På dette møde skal vi i 

grupper og plenum arbejde med at udarbejde bestyrelsens input til 

handlingsplanen. Eller med andre ord, det er her vi skal lægge grunden til F&R’s 

virke de kommende tre år. Der afsættes god tid til dette punkt. 

Bestyrelsen fordelte sig i grupper, som drøfter følgende to 
spørgsmål:  
1. Hvad er folkekirkens rolle i et samfund, hvor mennesker med 

forskellige religioner og livssyn i dag lever dør om dør i 
Danmark?  

2. Set fra dit udgangspunkt som bestyrelsesmedlem i F&R, hvad 
mener du, F&R i fremtiden skal kunne/bør bidrage med til 
folkekirken, så folkekirken kan spille den rolle (jf. svaret på spg. 
1) ? 
 

Der blev efterfølgende samlet op i plenum. De samlede input 
indgår sammen med dagens bidrag fra de tre eksterne 
oplægsholdere samt input fra stiftsudvalgene i det kommende 
arbejde med handlingsplanen. 
 

4. Budgetrapport (Best.Skr.2016-31) O 
Økonomien balancerer og der forventes et lille plus i 2016. 
Budgetrappoten blev taget til efterretning.  
 

5. Organisatorisk 
a. Ny repræsentant for Roskilde Stift O 

Sognepræst Judith Kobbeltvedt Madsen er udpeget som ny 

repræsentant for Roskilde Stift i F&R’s bestyrelse 
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b. Ny repræsentant for Århus Stift O 
Sognepræst René Høeg er udpeget som ny repræsentant for Århus 

Stift i F&R’s bestyrelse 

c. Repræsentant for Aalborg Stift, vakant O 
Lillian Risum har ønsket at udtræde af F&R bestyrelse. F&R afventer 

udpegning af ny repræsentant fra Aalborg Stift. 

 

Alle punkter tages til efterretning. 
 

6. Orientering O 
a. Referat fra ekstraordinært FU-møde d. 23. september 

(Best.Skr.2016-28) og FU-møde d. 2. november 
(Best.Skr.2016-29) 
Taget til efterretning. 
 

b. Kristent-Muslimsk Samtaleforum 
D. 12. nov. blev der afholdt ”Konference for kristne og muslimske 

ledere i Danmark 2016”. Orientering fra konferencen v. KMS-

styregruppemedlemmer.  

Det blev en god og vigtig konference om ”Helligskrifter og 
demokrati”, med såvel samtaler som drøftelse i grupper. 
Kunsteren Jens Galschiøt lagde ud med beretning om sin 
provokerende installation ”Fundamentalism”. Safet 
Bectovic bidrog med synspunkter på islam og demokrati. 
Desuden blev KMS’ 10 års jubilæum markeret.   

 Religionsrapport på P1 har lavet en radioudsendelse fra 
konferencen med fokus på KMS’s 10 års jubilæum. Lyt 
med her: 
http://www.dr.dk/p1/religionsrapport/religionsrapport-
2016-11-14/  

c. Program for Nordisk Religionsdialogkonference i 
Stavanger, 24.-26. april 2017 (Best.Skr.2016-32) 
Konferencen har i 2017  temaet “Dialogpædagogik og 
dialogisk metode - hvilke udfordringer stiller dialogen til 
kirkens undervisning og til uddannelsen af kirkelige 
medarbejdere”.   
Konferencen er relevant for medlemmer af F&R’s 
bestyrelse, medlemmer af stiftsudvalg, 
religionspædagosieke konsulenter i stifterne m.fl.  
 

d. Status på handlingsplan 2015-2016 (Best.Skr.2016-33 
Skriftlig status er udsendt. Generalsekretæren supplerede 
med følgende:  
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- Haderslev Stiftsråd har bevilliget 36.000 kr. til 
oversættelse af dåbsmaterialet ”Tro i mødet” til arabisk og 
farsi. Materialet vil ligge online på F&Rs hjemmeside. 
Materialet er desuden blevet oversat til svensk, på 
foranledning af en medarbejder i Svenska Kyrkan.  
- Skrivegruppen bag dåbsmaterialet er trådt sammen 
mhp. at udarbejde vejledning i, hvordan materialet kan 
anvendes til dåbsundervisning i hold. 
- Skriveforløbet for en række præster om ”Religionsteologi 
i praksis” er nu afsluttet med udgivelsen i nr. 145 af Kritisk 
Forum for Praktisk Teologi. Alle bestyrelsesmedlemmer 
modtaget et eksemplar af udgivelsen. 
 

e. Orientering fra stifterne ved bestyrelsesmedlemmerne 

Aalborg: Intet. 

Aarhus: I Horsens kommune har Dialogforum inviteret Folkekirken 
til sammen med Dialogforum at arrangere fælles eid-fest og 
påskefest.  

Fyn: Marianne Hougaard Larsen & Jesper Hougaard Larsen fra 
Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense (FTS) 
deltog i PET Dialogforum 2016 i Odense i november. Oplæg 
fra to englændere om:  a) The Caliphettes and the appeal 
for women to islamist organisations. b) Præsentation af 
 the #FATE model (Families Against Terrorism and 
Extremism). Desuden indlæg fra PET om kvinder og 
radikalisering – den danske vinkel. Der var 5 workshops, 
bl.a. om certificering, fælles uddannelse eller noget helt 
 tredje? Imamer til en dansk kontekst – behov, barrierer og 
løsninger. 

Yderligere info om Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde 
i Odense og aktiviteter: www.fts-odense.dk 

Haderslev:  Haderslev Stiftsråd har bevilliget 36.000 kr. til oversættelse 
af ”Tro i mødet” til arabisk og farsi. 

Seminaret ”Det religiøse landskab i forandring”, arrangeret 
af Stiftsudvalget for mødet med det nyspirituelle, blev aflyst 
pga. manglende tilmelding.  

København:  Der skal ses på, om stiftsudvalget ikke dækker for mange 
områder (religionsmøde, mission, flygtninge/indvandrere) 
og arbejdsgrupper samtidig med, at økonomien fra 2017 
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bliver mere stram. I december mødes stiftsudvalget med 
biskoppen for en drøftelse. 

Stiftsudvalget har med stort udbytte arbejdet med 
refleksions- spørgsmålene vedr. F&R’s nye handlingsplan. 

Der er lysgudstjeneste i Københavns Domkirke tirsdag den 
6. dec. for og  med flygtninge, hvor biskop Peter Skov-
Jacobsen prædiker.  

Der er julefest den 15. dec. kl. 18.00 på Mødestedet på 
Vesterbro for både kristne og muslimer. 

Viborg:  Stiftsstævnet 19. nov. med emnet: Midt i en flygtningetid er 
afholdt. 

Arbejdsgruppen for ”religionsmøde” planlægger en stiftstur 
til de hellige  huse i København i efteråret 2017. I den 
forbindelse er der et ønske om at få en kontakt til PET. 

Arbejdsgruppen arbejder desuden på at tilbyde 
ungdomsuddannelserne i Viborg Stift en færdig 
programpakke med samtalecafé og kontaktpersoner. Der 
bliver nedsat en mindre arbejdsgruppe, der har ansvaret for 
at færdiggøre dette materiale. Her deltager bl.a. en 
gymnasielærer. 

Ribe: Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe Stift (FTC) har i 
øjeblikket fire ansatte, heraf en volontør som specielt 
arbejder med oprettelse af  sprogcaféer flere forskellige 
steder i stiftet. I FTC’s lokaler ved Kvaglund 
 Kirke er der hver onsdag ”Kvinder møder kvinder” og 
børneklub, og hver tirsdag mødes den internationale 
mandeklub. Begge steder kommer der i øjeblikket mange 
med etnisk baggrund fra Eritrea. 

FTC faciliterer i øjeblikket et kristendomskursus for iranere 
ud fra asylcenteret i Hviding. FTC er også igangsættende og 
understøttende i forhold til mange lokale tværkulturelle 
arrangementer rundt i Ribe Stift. 

Stiftspræst for åndeligt søgende, Jette Dahl, har fortsat 
mange aktiviteter. Der er nu 11 grupper for åndelig 
dannelse rundt i Ribe Stift. 
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Stiftsudvalget satser på at arrangere en studiedag om 
konvertering og dåb – forventeligt i maj 2017. 

Lolland-F: Ortodoks menighed låner Horbelev Kirke; der er problemer 
i forbindelse med bryllup i ortodokst regi og efterfølgende 
mangel på oprydning i kirke og på kirkegård. Evt. kan faste 
takter for andre trossamfunds lån af kirke være en løsning. 

 
Et medlem af stiftsudvalget deltog ved pavens besøg i 
Malmø. Besøget havde karakter af forsoningsmøde mellem 
katolikker og protestanter på 
 reformationsdagen og op til det store reformations 
jubilæum i 17.  

 
Vore to faste medlemmer kan af desværre ikke deltage i 
Kristen-Muslimsk Samtaleforum (KMS) i år. 

 
Tom Friis´ artikel er udkommet i særnummer af Kritisk 
Forum for Praktisk Teologi (Religionsteologi i praksis nr. 
145). 

 
Der er arrangeret to foredrag i efteråret 2016: Lars T. Smidts 
foredrag om  årstidernes spirituelle betydning og Kari Fures 
foredrag i Pilgrimshuset. 

  
 Studierejse til London er indtil videre sat på stand-by. 

Roskilde:  Intet. 

f. Orientering fra biskopperne 
Marianne Christiansen oplyser, at nogle af biskopperne 
sammen med Det Mellemkirkelige Råd planlægger en 
konference om religionsfrihed i forlængelse af drøftelse 
om imamloven. Den vil finde sted til efteråret 2017.   
 

g. Orientering fra formandsskabet 
Intet. 
 

7. Evt. og næste møde (onsdag d. 23. februar 2017) O 
Bemærk at næste mødedag er TORSDAG d. 23. februar. 

 
Ref. KM 05.12.16./ksc 
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