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Stiftssamarbejdet Folkekirke og 
Religionsmødes formål er at styrke 

folkekirkens møde med andre 
religioner og livstydninger. 

Indledning
Af Kåre Schelde Christensen

Religionsmøde kalder på selvbesindelse. Det bliver tydeligt gennem to 

lytterunderapporter ”Tro i tiden” og ”Tro i lære” som Folkekirke og Religionsmøde har 

udgivet i 2008 i samarbejde med Areopagos. 

Gennem rapporterne dokumenteres en række nye udfordringer, som folkekirken står 

overfor som følge af, at danskernes forhold til religion er blevet meget forskelligartet. 

Kristendommen er ikke længere den eneste synlige religion i det offentlige rum, og den 

bruges og udlægges på mange forskellige måder. Det er ikke ualmindeligt, at man er 

medlem af folkekirken og samtidig har et livssyn og en religiøs praksis, der indeholder 

elementer fra buddhisme, hinduisme, taoisme, teosofi  og forskellige former for mystik og 

meditation baseret på østlige religioner og livstydninger. På den baggrund er religionsmødet 

i dag en yderst kompleks størrelse, og der er brug for grundige refl eksioner over folkekirkens 

teologiske og praktiske tilstedeværelse i dette møde. 

I en anmeldelse af ”Tro i tiden” formulerer dr. teol. Anna Marie Aagaard det således: ”Det 

vigtigste…er efter min opfattelse, at [rapporten] dokumenterer en erkendelse af, at ligesom 

religionsmøde i dag ikke foregår mellem intakte, veldefi nerede religionssamfund (der er 

mange slags islam; mange slags kristendom i folkekirken), sådan foregår det heller ikke 

mellem lurmærkede danske lutheranere og hundredprocents tilhængere af en eller anden 

østlig religion. Religionsmødet foregår inde i mennesker. Inde i mennesket kæmpes der 

om menneskets overordnede identitet – dets sjæl.” Er det korrekt, er det her, folkekirken 

kvalifi ceret og relevant må melde sig på banen og Anna Marie Aagaard fortsætter: 

”Passionen bag materialet og projektgruppens arbejde ligger i indsigten i, at østlig religion 

og spiritualitet har overhånd. Kristen tro som grundlæggende livsholdning slår ikke igennem. 

Refl eksionernes ledespørgsmål kan derfor omskrives til: Hvad skal folkekirkekristne gøre for 

at blive en missional kirke? Religionsmøde handler også om mission. Det lader materialet os 

ikke glemme.” 

Dåbsoplæring i et religiøst mangfoldigt samfund

Og netop religionsmøde, selvbesindelse og mission kommer til at stå som overskrift for 

Folkekirke og Religionsmødes næste store projekt, der handler om dåbsoplæring for voksne. 

I slutningen af 2008 ansøgte Folkekirke og Religionsmøde i samarbejde med Teologisk 

Pædagogisk Center Den Folkekirkelige Udviklingsfond om støtte til projektet ”Folkekirkens 

dåbsoplæring i et religiøst mangfoldigt samfund”. I skrivende stund har vi fået tilsagn 



om 240.000 kr. til projektet, og materialet skal udkomme i midten af 2010. Med dette 

dåbsoplæringsmateriale ønsker Folkekirke og Religionsmøde at være med til at signalere, 

at kirken er åben og opmærksom på sin opgave i et religiøst mangfoldigt samfund og klar 

til at byde ind med oplæring i kristendom, kristentro og kristenliv. Det betyder bl.a. at den 

trosbagage og det livssyn, som voksne søgende mennesker kommer med, refl ekteres i 

materialet og tages alvorligt, samt at materialet besinder sig på tydelige anvisninger omkring 

en kristen praksis. På den måde kommer både brobygning, selvbesindelse og mission til 

at stå i centrum for dåbsoplæringsmaterialet; Tre opgaver der ikke kan skilles ad, da hver af 

dem vil lede til de andre.

Samtalecafé om islam og kristendom

Som det fremgår af årsberetningen har Folkekirke og Religionsmøde i 2008 arrangeret 

en række ”Samtalecaféer om islam og kristendom” på gymnasier i hele landet. Her har 

over 1000 gymnasieelever deltaget i samtaler om religiøse og livsfi losofi ske spørgsmål 

med særlig fokus på mødet mellem islam og kristendom. I Folkekirke og Religionsmødes 

formålsparagraf hedder det bl.a., at der skal arbejdes for, at kirkens møde med andre 

religioner skal fi nde sted ”på en indsigtsfuld måde præget af respekt og åbenhed”. 

Samtalecafeerne er blevet godt modtaget af både lærere og elever, og det har været 

interessant at følge, hvordan gode rammer fører til en spændende og relevant samtale 

religionerne imellem.

God læselyst!

Kåre Schelde Christensen

Generalsekretær

Årsberetningen 2008

F&R’s årsberetning sendes til Kirkeministeriet, biskopperne, stiftskontorerne, stiftsudvalg, 

samarbejdspartnere i kirkelige institutioner og organisationer og netværkskontakter. Vi 

ønsker hermed at informere om arbejdet og aktiviteterne i stiftssamarbejdet. Vi vil samtidig 

benytte lejligheden til at takke for alt godt samarbejde i det forgangne år.



Satsningsområder for 2007 og 2008
Bestyrelsen har defi neret fi re satsningsområder for perioden 2007-2008. Grundlaget er 

formålsparagraffen, det hidtidige arbejde og drøftelser med biskopperne under studieturen til 

Leicester i 2006.   

Religionsmødet og menigheden
Fokus: Være inspirator og give mod, viden, tryghed og erfaring med at skabe dialog, 

samarbejde og fællesskab på tværs af religiøse grænser. På denne måde at bistå 

menighederne til at leve i et fl erreligiøst samfund på en måde, der er præget af respekt og 

åbenhed.

Formål: At styrke religionsmødet på lokalplan.

Religionspædagogisk arbejde
Fokus: Udvikling af religionspædagogiske materialer og metoder.

Formål: At styrke kirkens medlemmers selvbesindelse på den kristne tro i lyset af mødet med 

mennesker med anden tro. 

Mødet med muslimer
Fokus: Videreføring af arbejdet med lytteproces og konferencer for kristne og muslimske 

ledere.

Formål: At styrke relationerne mellem kristne og muslimske ledere i Danmark.

Mødet med mennesker påvirket af østens religioner
Fokus: Buddhisme.

Formål: ”Buddhismen (i sin vestlige udformning) er den største udfordring til folkekirken”. 

At klargøre arten og indholdet af den teologiske, pastorale og praktiske udfordring, og 

hvordan kirkens møde med buddhismen og østlig inspireret religiøsitet kan styrkes. 



Organisatorisk udvikling 2008

Roskilde Stift har meldt sig ind i Stiftssamarbejdet F&R! Dermed består F&R af 9 af 

landets stifter. Efter 5 år på posten opsagde Berit Schelde Christensen sin stilling som 

generalsekretær for F&R med udgangen af 2008 for at blive pilgrimspræst ved Nidaros 

Domkirke i Norge. Der kom 12 velkvalifi cerede ansøgninger til den ledige stilling og 

bestyrelsen ansatte cand. theol. og præst Kåre Schelde Christensen i stillingen som ny 

generalsekretær pr. 1. februar 2009.

Ansatte

Generalsekretær Kåre Schelde Christensen er daglig leder af F&R’s aktiviteter og 

organisation. Kristen Skriver Frandsen er ansat som religionspædagogisk konsulent i en 

50 % stilling og varetager arbejdet med religionspædagogiske aktiviteter. Tine Zinck 

Damgaard er ansat i en studentermedarbejderstilling til at løse opgaver vedrørende 

information og kommunikation. 

 

Øvrige medarbejdere

Mogens S. Mogensen er tilknyttet F&R som ekstern konsulent, og Karsten Poulsen varetager 

bogholderiet.  

Sekretariat 
F&R har fortsat til huse på Det Teologiske Fakultet i Århus og har nu kontorfællesskab 

med Center for Samtidsreligion under ledelse af Jørn Borup. Her er der gode rammer for 

arbejdet rent praktisk og givtige relationer til ansatte og studerende.

Økonomi
I 2008 bevilligede Kirkeministeriet 898.937 kr. til F&R. De otte stifter bidrog med i alt 

227.913 kr. til det religionspædagogiske arbejde. Stiftelsen Areopagos bidrog med 62.000 

kr., og dialogsekretær Lars Mollerup-Degn indgik i et team omkring arbejdet med processen 

om ”Tro i tiden”-projektet. Hanstedgårdfonden uddelte 10.000 kr. til F&R og den tredje 

konference for kristne og muslimske ledere i Danmark blev støttet af KIVIK/Mission Afrika 

(5.000 kr.), Danmission (5.000 kr.), Dialog Forum (5.000 kr.), Muslimer i Dialog (5.000), 

Fyen, Viborg, Århus, Roskilde, Ålborg og Haderslev stifter (i alt 17.000 kr.).  

Kåre Schelde Christensen
Generalsekretær

Tine Zinck Damgaard
 Kommunikationsmedarbejder

Kristen Skriver Frandsen
 Religionspædagogisk konsulent



Målgrupper og samarbejdspartnere 

F&R’s arbejde med at styrke folkekirkens møde med andre religioner og livstydninger 

består af en række forskellige aktiviteter, projekter og processer. De mange målgrupper og 

samarbejdspartnere, kan overordnet skitseres således:

Menigheder og stifter: Konsulentbistand, information, inspiration, foredrag og undervisning

Præster: Uddannelse, inspiration, formidling af kontakter, sparringspartner og information

Institutioner og organisationer: Samarbejde om konkrete projekter; dialog og udvikling

Kirkedebat og kirkeforståelse på bredere plan: Teologi, kirke og mission i et

mangfoldigt samfund

Netværk, samarbejde og dialog med muslimer og andre med anden tro

Internationale netværk: Erfaringsudveksling, inspiration og samarbejde

Samarbejdspartnere i 2008 
Areopagos; Center for Multireligiøse Studier (nu: Center for Samtidsreligion); Danmission; 

Danske Kirkers Råd; Det Teologiske Fakultet i Århus; Folkekirkens Mission; Folkekirkens 

Tværkulturelle Samarbejde i Odense; Grundtvigsk Forum, IKON; Islamisk Kristent Studiecenter; 

Kirkefaglig Videredudannelse; Kirkefondet; KIVIK; Landsforeningen af Menighedsråd; Det 

Mellemkirkelige Råd; Teologisk Pædagogisk Center; Tværkulturelt Center.

Muslimske samarbejdsrelationer: Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse; Dialogforum, Imam Ali 

Islamisk Center; Islamisk Råd; Muslimer i Dialog; Muslimernes Fællesråd.

Religionsmødet og menigheden

Efteruddannelseskursus for præster 

I oktober blev det første modul af efteruddannelseskurset for præster afholdt. Kurset var 

fuldtegnet med 16 engagerede kursister. Kurset består af fi re moduler af hver en uges varighed 

og behandler de forskellige udfordringer i forbindelse med ”Folkekirkens møde med muslimer 

og Islam”. Fokus for kurset er, at det skal give inspiration og viden til det daglige arbejde i 

sognet. Et vigtigt formål med kurset er at bringe en gruppe præster sammen i et netværk, hvor 

inspiration og samarbejde bliver muliggjort præster og stifter imellem. Modulerne vil tilsammen 

dække følgende områder:

Pastorale udfordringer•  

Religionspædagogiske udfordringer•  

Kirke – menighed i det fl erreligiøse/fl erkulturelle sogn•  

Mission og dialog•  



Islam•  

Kirke/samfund•  

Religionsteologi og dogmatik•  

De deltagende præster er inddelt i fi re regionale netværksgrupper, som mødes 1 – 2 

gange inden næste modul, som fi nder sted i København og Malmø i marts 2009.  

Inspirationsdage om Spiritualitet og Kristentro

Inspirationsdagene blev denne gang afholdt i Haslev med fuldt hus – 170 deltagere. 

Temaet var ”Hverdagsspiritualitet – hver dags spiritualitet” med hovedforedrag ved svenske 

Margaretha Melin.

Der blev budt på et spændende og velbalanceret program og en bred arrangørkreds.

Vejledning i religionsmøde

F&R’s bestyrelse har udarbejdet en ”Vejledning i religionsmøde”, hvor der gives gode råd 

til, hvordan man gebærder sig i religionsmødet. Vejledningen blev elektronisk udsendt til 

stifter, menigheder og organisationer, og ligger nu frit tilgængeligt på hjemmesiden. Den 

er endvidere blevet publiceret på www.religion.dk med overskriften ”10 gode holdninger i 

religionsmødet”.

Religionspædagogisk arbejde
Det religionspædagogiske arbejde i Folkekirke og Religionsmøde skal på et 

religionsteologisk fagligt grundlag udvikle undervisningsprojekter og materialer om 

kristendom og religionsmøde. Projekter og materialer formidler viden om kirkens 

forkyndelse, men kan også anvendes i ikke-konfessionalt forpligtet undervisning i f.eks. 

folkeskolen og gymnasiet. Den primære målgruppe for det religionspædagogiske arbejde 

er unge (13-20) og den sekundære målgruppe er undervisere (præster og lærere) 

for aldersgruppen. Målet er gennem formidling af viden om den kristne tros centrale 

læreindhold i religionsmøde-perspektiv at give den unge redskaber til forståelse af sin egen 

tro samt styrke den unge i mødet med anden tro og livstydning. 

På religionsmoede.dk fi ndes information og inspiration til arbejdet med religionsmøde i 

undervisningssammenhæng. Den religionspædagogiske konsulent står også til rådighed for 

stifterne, uddannelsessteder og kirkelige institutioner. 

Bibelen i Religionsmødet

Bibelen i Religionsmødet er en internetressource eller idémateriale, som er blevet til i 

forbindelse med en bearbejdning og udvidelse af ”Bibel og mødet med anden tro”. Det nye 

materiale er blevet lanceret til målgrupper indenfor kirken og indenfor både folkeskolen og 

gymnasiet. Materialet er kommet bredt ud og har i det store hele fået en god modtagelse.



Samtalecafé om islam og Kristendom

Samtalecafé om islam og kristendom er et projekt for gymnasieskolen og andre 

ungdomsuddannelser – et projekt, der indbyder til en samtale om de store spørgsmål. 

Det overordnede formål med projektet er at skabe basis for en god samtalekultur omkring 

religiøse og livsfi losofi ske emner. Cafeen bemandes af en præst, en imam, samt unge 

kristne og muslimer.

I januar løb pilotprojektet af stablen på Rosborg Gymnasium i Vejle. Siden da er der blevet 

udarbejdet informationsmateriale, der er sendt ud til 80 gymnasier, og i skrivende stund er 

der planlagt ni cafésamtaler på forskellige gymnasier.

Projektet er blevet præsenteret på en konference på TPC omkring unge og kirke.

Netværk

Der er etableret et netværk af kontaktpræster i de stifter, der er med i F&R. Netværket 

har 137 medlemmer. Der er tale om præster, som sidder i relevante udvalg i stifterne, 

og formålet var at få skabt en mere eller mindre fast gruppe, som vil kunne kontaktes i 

forbindelse med fx Cefésamtaler, og de vil løbende modtage information om F&R’s tiltag.

Dåbsoplæringsmateriale på vej

I december 2008 blev det meddelt, at Den Folkekirkelige Udviklingsfond 

har imødekommet F&R’s ansøgning om støtte til udarbejdelse af et nyt 

dåbsoplæringsmateriale, hvor det er ideen, at det skal rette sig imod dels dåbsoplæring 

i forhold til muslimer, der ønsker større kendskab til kristendommen og dels til ”åndeligt 

søgende”. Arbejdet vil blive påbegyndt i 2009 og strække sig ca. 1½ år frem. 

Mødet med muslimer
Hovedopgaven indenfor dette fokusområde har været videreføringen af arbejdet med 

konferencerne for kristne og muslimske ledere i Danmark. Den første konference blev 

afholdt i Nyborg i 2006 som følge af Folkekirke og Religionsmødes lytterunde blandt 23 

muslimske organisationer og moskoéer i kølvandet på krisen omkring karikaturtegningerne 

af den muslimske profet Muhammed. På den konference blev det besluttet at videreføre 

processen og etablere et samtaleforum for kristne og muslimske ledere. 

Processens formål er at styrke relationerne og fremme dialogen mellem muslimske 

og kristne ledere på nationalt plan og på regionalt plan. I netværket adresserer man i 

fællesskab emner af samfundsmæssig, kulturel og religiøs karakter. Hovedaktiviteterne 

er afholdelse af en årlig konference og nedsættelse af fælles arbejdsgrupper. 

Sekretariatsfunktionen ligger hos Folkekirke og Religionsmøde, og biskopperne har drøftet 

projektet og har tilkendegivet, at modellen med at holde en årlig konference er en 

passende model for denne type arbejde i en dansk kontekst. 

Menukort fra 
samtalecafeen på 

Rosborg Gymnasium



3. konference i Kristent-Muslimsk Samtaleforum (KMS)

Den 3. KMS-konference afholdtes i oktober måned og var planlagt og gennemført af den 

styringsgruppe, der blev nedsat på anden konference bestående af Niels Henrik Arendt, 

Naveed Baig, Fatima Zahra Bellaoui, Anne Ehlers, Peter Fischer-Nielsen, Sami Kükükakin, 

Mogens S. Mogensen og Leif Vestergaard.

Deltagere: Blandt de 47 deltagere var fi re biskopper fra folkekirken, den katolske biskop 

i Danmark, præster og en række ledende imamer og ledere fra kristne og muslimske 

trossamfund og organisationer, herunder de to nye muslimske paraplyorganisationer. 

Hermed blev konferencen det største møde, som hidtil har fundet sted mellem kristne og 

muslimske ledere i Danmark. Og som biskop Erik Norman Svendsen udtrykte det: ”Første 

gang var det et forsøg, anden gang en naturlig fortsættelse af forsøget, tredje gang er 

det fælles samtaleforum allerede lidt af en institution. Ja, en nødvendig institution i vores 

fælles liv som religiøse ledere i Danmark.”

Tema og program: Temaet for konferencen var Frihed i religion – religion i frihed, og 

hermed blev spørgsmålet om religionsfrihed sat på dagsordenen. Det viste sig også i både 

de programsatte debatter og i de mere uformelle, at meget er sket siden det første møde. 

Konferencen var præget af gode samtaler, hvor der fra både muslimsk og kristen side 

blev talt meget åbent også om vanskelige og sensitive emner. Det indikerer, at der nu er 

opbygget et tillidsfuldt forhold.

På konferencen blev der desuden vedtaget et basisdokument for KMS. Dokumentet ses i 

denne rapports appendiks, eller den kan hentes på F&R’s hjemmeside.

Arbejdsgruppe om ytringsfrihed: Denne arbejdsgruppe blev nedsat på den anden 

konference i forbindelse med debatten, der udsprang af, at nogle danske aviser havde 

offentliggjort den svenske Muhammed-tegning. Gruppen har været samlet tre gange og 

har udarbejdet en rapport om ytringsfrihed, hvor det konkluderes, at retten til at ytre sig 

frit er en grundlæggende rettighed i dansk tradition. Ytringsfriheden er lovfæstet men er 

samtidig – juridisk set – ikke fuldstændig uden grænser […] Der er på dette grundlag ikke 

behov for yderligere begrænsninger af retten til frit at kunne ytre sig, men snarere er der 

behov for opmærksom, empatisk og dialogisk forvaltning af ytringsfriheden. 

Det videre forløb: Der blev nedsat en ny styringsgruppe med 10 personer, der skal 

planlægge og afvikle næste års konference, og den muslimske organisation ”Dialogforum” 

har påtaget sig værtskabet. Konferencen fi nder sted den 2.-3. oktober 2009 i København.

 

Studietur til Istanbul

En særdeles vellykket studietur blev i maj måned gennemført med 9 kristne og 5 

muslimske deltagere. Turen var arrangeret af KMS-styringsgruppen. Studieturens tema var 

”Religionerne i samfundet”. Journalist Anne Sørensen fra Politiken deltog og skrev en række 

artikler og en rapport om turen.

Majid Sairafi anpour og 
Biskop Steen Skovsgaard



Mødet med mennesker påvirket af østens 
religioner
Folkekirken står overfor en række nye udfordringer som følge af, at danskernes forhold til 

religion er blevet meget forskelligartet. Kristendommen er ikke længere den eneste synlige 

religion i det offentlige rum, og den bruges og udlægges på mange forskellige måder. Det 

er ikke ualmindeligt, at man er medlem af folkekirken og samtidig har et livssyn og en 

religiøs praksis, der indeholder elementer fra buddhisme, hinduisme, taoisme, teosofi  og 

forskellige former for mystik og meditation baseret på østlige religioner og livstydninger.

F&R gennemfører i samarbejde med Areopagos en to-årig proces med arbejde omkring 

dette tema. 

Tro i tiden – Lytterunde blandt mennesker inspireret af østlig 
religiøsitet og spiritualitet 

Rapporten fra en lytterunde blandt 12 personer, der repræsenterer forskellige religioner, 

grupper og strømninger relateret til østlig religion og religiøsitet, blev udsendt under god 

pressebevågenhed. Rapporten er en jordnær og erfaringstæt beskrivelse af, hvordan 

mennesker lever deres hverdagsliv med en pluriform identitet sammensat af nok så 

forskellige dele. I rapporten præsenteredes nogle af samtalepartnernes tros- og livshistorier; 

de væsentlige træk i deres tro og praksis; deres relation til kirke og kristendom og 

afsluttende opsummeres en række betragtninger og spørgsmål til kirken. 

Tro i lære – Lytterunde. Folkekirkens møde med tidens åndelige 
strømninger

”Tro i tiden” afdækkede en lang række teologiske, pastorale og praktiske udfordringer i 

Folkekirkens møde med østligt inspireret religion, og rapporten rejste spørgsmålet om, 

hvordan kirken kan formidle kristne tro og spiritualitet i mødet med mennesker inspireret af 

buddhisme og anden østlig religiøsitet. 

I et forsøg på at besvare nogle af disse spørgsmål blev der gennemført endnu en 

lytterunde, denne gang blandt præster og medarbejdere i kirkelige organisationer, som i 

mange år har været dybt engageret i kirkens møde med personer og grupper, hvis østlig 

inspirerede religiøsitet og spiritualitet blev beskrevet i rapporten fra den første lytterunde. 

Målet med denne anden lytterunde var:

At ”indhøste” konkrete erfaringer og refl eksioner fra mødet mellem kirken og østlig • 
inspireret spiritualitet

At bearbejde disse erfaringer med henblik på at inspirere præster og andre kirkelige • 
medarbejdere, menigheder og arbejdsgrupper mv. til at engagerer sig i kirkens møde 

med den østligt inspirerede spiritualitet

Rapporten indeholdt en teologisk og en pastoralteologisk vurdering af de to rapporter 

skrevet af hhv. professor Niels Henrik Gregersen og rektor Henning Thomsen.



Tro i tiden - processen

Den videre proces på baggrund af arbejdet med lytterunderne har til formål at styrke 

folkekirken i mødet med tidens åndelige strømninger, og arbejdet involverer en række 

delprojekter:  

Hjemmesiden www.troitiden.dk • 
Formålet er at inspirere og støtte menigheder/grupper/andre til kirkens arbejde med 

at komme åndeligt søgende i møde. 

En ”Arbejdsbog til menigheder” på baggrund af pilotprojekter gennemført i en række • 
sogne i Københavns Stift. 

En lille bog med baggrundsviden om emnet – bl.a. med præsentation af resultater fra • 
undersøgelser af temaet.

Teologisk studiedag om ”Tro i tiden” i samarbejde med Det Teologiske Fakultet i Århus• 

Lokale og regionale temadage og seminarer.• 

Missionskonferencen 2008 

Arbejdet med ”Tro i tiden” og ”Tro i lære” blev præsenteret på Missionskonferencen 2008. 

Konferencens tema var ”Mødet med den nye åndelighed og østlig inspireret religiøsitet. Fra 

missional vision til kirkens hverdag”. 

Andet

Religionsteologisk Forum

F&R koordinerer møder for en gruppe teologer, præster og organisationsansatte, der er 

specialiserede i religionsteologi og arbejder med religionsmøde i praksis. Formålet er fælles 

studier, drøftelser og udviklng af tanker og idéer. Dette forum mødes 4 gange årligt.

Gruppen arrangerede en åben studiedag med temaet Religion i det offentlige rum – 

når mange religioner byder sig til. Der blev fremlagt fem papers om Forholdet mellem 

missionsteologi og religionsteologi – farer og muligheder ved forskningsadjunkt Jonas 

Adelin Jørgensen; Sandhedskamp i dialogen ph.d. stud. Jens Linderoth; Den kirkelige 

offentlighed ved kultursociolog Steen Marqvard Rasmussen; Mellem sogne- og cyberkirke 

– folkekirkens kommunikation på internettet ved ph.d. stud. Peter Fisher-Nielsen og 

Forkyndelse i det offentlige rum ved Steen Bonde, hospitalspræst. 

Lektor på TPC, Hans Vium Mikkelsen, sluttede dagen med en perspektivering af 

indlæggene. Han viste, hvordan tre væsentlige pointer er vigtige at tage stilling til i arbejdet 

med religionsmøde, religion og kirke i det offentlige rum: 1. Sandhedsspørgsmålet, 

2. Åbenbaringsspørgsmålet og 3. Skriftsyn. Dette ledte til en spændende afsluttende 

diskussion om forståelsen af kristendommen som mod- eller medkultur i det offentlige 

rum.  



Afskedsreception

Den 27. november afholdtes afskedsreception for generalsekretær for Berit Schelde 

Christensen. Afskedsreceptionen blev indledt af Professor Viggo Mortensen, som holdt en 

festforelæsning med titlen ”Put it to the market”, hvor han redegjorde for temaer og tendenser 

i det aktuelle, religiøse møde. Efter forelæsningen var der indbudt til en reception i foyeren på 

Det Teologiske Fakultet. 

Relationer til stifterne
F&R’s gennemgående kontakt til stifterne er sikret gennem bestyrelsens sammensætning, hvor 

biskopperne for de deltagende stifter har udpeget to repræsentanter fra hvert stift, til at deltage 

i arbejdet. Bestyrelsesmedlemmerne varetager stifternes interesser og ansvar og formidler 

information begge veje.

Møder med stifterne

Stifterne har forskellige udvalg og strukturer, der varetager arbejdet relateret til Folkekirke 

og Religionsmøde. F&R’s generalsekretær og formand deltager i møder med stiftsudvalg 

og til lokale arrangementer i stifterne med henblik på at sikre løbende kommunikation og 

samarbejde mellem F&R og stifterne. 

F&R har i løbet af 2008 været rundt i en række sogne, stifter og klubber, hvor religionsmødet 

med dets mange nuancer har været på dagsordenen.

Berit Schelde Christensen har bl.a. været på besøg hos en gruppe Y’s men i Århus Stift, hvor 

hun holdt oplæg om ”Hvad skal folkekirken stille op, når fl ere og fl ere af dens medlemmer 

foretrækker guruer frem for Grundtvig, er mere til zen end til salmesang og mener, at jeg’et - 

ikke Jesus - er vejen, sandheden og livet? En aften om folkekirkens møde med tidens åndelige 

strømninger.”

Et andet emne for besøg i sognene har været ”Når Jesus møder Muhammed – om forskelle 

og ligheder mellem islam og kristendom” 

Information og kommunikation

Religionsmoede.dk
I sidste del af 2008 er der blevet arbejdet på at opbygge en ny hjemmeside, der i højere 

grad end den hidtidige vil kunne leve op til nye muligheder på området. Processen i forhold 

til udarbejdelsen af det nye system er sket i et samarbejde med Seismonaut, som er en 

virksomhed, der tilbyder assistance indenfor strategisk innovation og konceptvejledning. Den 

nye hjemmeside vil blive offentliggjort primo 2009. 



Nyhedsbrev

F&R’s nye nyhedsbrev er blevet en stor succes og antallet af modtagere er steget med 

næsten 70 % i løbet af 2008. Der arbejdes løbende med forbedringer og fornyelser på 

dette område.Tilmelding til nyhedsbrevet sker ved at indtaste navn og e-mail adresse i 

formularen på forsiden af religionsmoede.dk.

Internationalt netværk

Seminar i Europaparlamentet

Den 29. maj var Berit Schelde Christensen indbudt til til tale til et seminar i 

Europaparlamentet. Seminaret handlede om “Visibility of religion in the European public 

space: the question of worship places and religions symbols in clothing”, og Berit fortalte 

om emnet set fra en kristen synsvinkel. Hun påpegede bl.a. religionernes bidrag til 

samfundets sammenhæng og på, at det er vigtigt, at debatten om religionernes synlighed 

i det offentlige rum ikke udelukkende anskues fra en politisk synsvinkel. Den åndelige 

dimension og det åndelige behov skal anerkendes i det enkelte menneskes liv som 

vejleder og værdigrundlag, og derfor må også religionens synlighed i det offentlige rum 

anerkendes. Dette må såvel politikere som religiøse mennesker lægge sig dette på sinde, 

hvis religionens positive bidrag sammenhængen i det enkelte menneskes liv og i det fælles 

samfund skal bibeholdes.

Shared Values for a Changing Europe, European Inter-Religious 
Encounter, Rovereto

Den 22. – 25. maj deltog Berit Schelde Christensen i en konference for europæiske 

religiøse ledere i Rovereto, Italien arrangeret af World Religions for Peace, Europa. De 

danske deltagere var desuden Jørgen Skov Sørensen, MKR; Asmat Mojaddedi, Muslimernes 

Fællesråd; Lars Moeslund, buddhist og Bashi Quraishy.

Porvoo Communion Inter-faith Consultation, Edinburgh

Formålet med konferencen var at bringe kristne og muslimer fra Porvoo-landene (og 

Danmark) sammen for at udveksle lokale erfaringer med kristen-muslimske relationer samt 

at refl ektere over disse erfaringer og over regeringernes politik på dette område. 

Her var det særligt bemærkelsesværdigt, hvordan det interreligiøse dialogarbejde i mange 

lande støttes af de offentlige myndigheder, hvilket kun i begrænset omfang sker i Danmark. 

I konferencen deltog  ca. 20 deltagere, hvoraf knap halvdelen var muslimer. Deltagerne 

kom fra Skotland, Wales, Norge, Sverige, Finland og Danmark. Fra dansk side deltog imam 

Naveed Baig og Mogens S. Mogensen, som repræsentanter for Mellemkirkeligt Råd og 

Folkekirke og Religionsmøde, der i fællesskab dækkede udgifterne ved deltagelsen.



CEC-CCEE Committee for Relations with Muslims in Europe

Berit Schelde Christensen er medlem af denne kommission, som er nedsat i fællesskab af 

Kirkernes Europæiske Konference og den Katolske Bispekonference i Europa. Den 6. – 8. 

december var der møde i ”Churches’ Commission for Relations with Muslims in Europe” i 

Berlin, hvor der bl.a. arbejdes med en europæisk konference for kristne og muslimske ledere 

på europæisk plan i efteråret 2008. På dette møde præsenterede Berit Schelde Christensen 

F&R’s efteruddannelseskursus for præster og Kristent Muslimsk Samtaleforum, som tiltrak sig 

opmærksomhed i den europæiske gruppe. 

F&R’s bestyrelse

Bestyrelsen har holdt fi re bestyrelsesmøder i 2008. På møderne har der været afsat tid til 

generelle drøftelser omkring religionsmødeproblematikker med temaerne:

Drøftelse af rapporten ”Tro i tiden – Lytterunde blandte mennesker inspireret af østlig • 
religiøsitet og spiritualitet” 

Drøftelse på baggrund af de forskellige svarbreve vdr. ”A Common Word”• 

F&R’s fremtidige arbejde og fokusområder i 2009-2010• 

Bestyrelsesmedlemmer (Primo 2009)

Niels Henrik Arendt, biskop over Haderslev stift, repræsentant for biskopperne

Leif Vestergaard, sognepræst, (formand, Århus Stift)

Niels Underbjerg, stiftspræst, (næstformand, København Stift)

Jørgen Vindvad, forh. forstander, (kasserer, Viborg Stift)

Mogens Lützen, forh. skoleinspektør, (sekretær, Haderslev Stift)

Anne Benedicte Tønsberg, sognepræst, (Aalborg Stift) 

Carl Hertz-Jensen, sognepræst, (Aalborg Stift)

Annette Bennedsgaard, sognepræst (Aarhus Stift)

Chr. Dickmeiss, domprovst, (Fyens Stift)

Jesper Hougaard Larsen , Leder af Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense (Fyens 

Stift)

Kirsten Münster, sognepræst, (Haderslev Stift)

Michael Krogstrup Nissen (Københavns Stift)

Christian Bach Iversen, forh. lærer (Viborg Stift)

Caris Elkjær Trads Johannesen, sognepræst, (Lolland-Falster Stift)

Rebekka Kristensen, sognepræst (Lolland-Falster Stift)

Mogens Thams, sognepræst, (Ribe Stift)

Jens Chr. Jensen, sognepræst, (Ribe Stift)

Michael Ravnholt Westh (Roskilde Stift)

Afgåede bestyrelsesmedlemmer:

Lone Hvejsel, sognepræst (Aalborg Stift)

Børge Terp, provst (Aarhus Stift)

Nils Christensen Roland, provst (Lolland-Falster Stift)

Palle Thordal, provst, (København Stift)
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Appendiks: KMS Basisdokument

Basis for Kristent Muslimsk Samtaleforum (KMS)

KMS er et netværk for kristne og muslimske ledere, som er udsprunget af en række årlige 

konferencer siden 2006. 

KMS’ formål er at fremme den fælles religionssamtale og værne om og bidrage til 

udviklingen af det danske samfund som et demokratisk og inkluderende samfund.

KMS’ mål er

at etablere kommunikationskanaler, netværk og relationer, præget af åbenhed og tillid • 
mellem kristne og muslimske ledere

at identifi cere, analysere og bearbejde spændingsfylde problemstillinger• 

at tage initiativer hvor kristne og muslimer i fællesskab kan bidrage til samfundets • 
positive udvikling 

KMS’ mål søges opnået gennem forskellige former for samvær, samtale og samarbejde 

mellem kristne og muslimske ledere såsom fælles arbejdsgrupper, seminarer, konferencer, 

studierejser, udgivelser, pressemeddelelser mv. 

KMS består af ledere fra kristne og muslimske trossamfund, organisationer, foreninger mv. i 

Danmark, som kan tilslutte sig KMS’ formål og mål. 

Ved den årlige konference nedsættes en styringsgruppe, som bl.a. planlægger den 

kommende konference. 

Ved konferencer og andre aktiviteter tilstræbes ligelig deltagelse af kristne og muslimer. 
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