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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 
Tirsdag d. 31. maj 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; Poul Erik 
Kammersgaard, Ribe stift; Karin Vestergaard og Steffen Nørregaard, 
Viborg stift; Annette B. Bennedsgaard, Århus stift; Birthe Jacobsen og 
Jesper Hougaard Larsen, Fyns stift; John Kingo Jensen, Roskilde stift; 
Dorthe Hedegaard og Tom Friis, Lolland-Falster stift; generalsekretær 
Kåre Schelde Christensen. 

Fraværende med afbud:  Heinrich Pedersen, Ribe stift; Lillian Risum og 
Thomas Bro Jacobsen, Aalborg stift; Thomas Hornemann-Thielcke, 
Roskilde stift; biskop Marianne Christiansen. 

Bestyrelsesmødet indledtes med fagligt oplæg ved F&R’s 
netværkskonsulent Jarl Ørskov Christensen. Oplægget tog 
udgangspunkt i det netop afsluttede ”Sognelæringsnetværk vedr. nye 
spirituelle strømninger”: Hvad er der sket? Hvad har vi i F&R lært gennem 
sognelæringsnetværket? Hvilen didaktik, metode og teori udviklede vi 
undervejs? Og hvilke udfordringer ligger foran os?  
 

1. Godkendelse af dagsorden B 
- Nyt pkt. 6 tilføjes: Opdatering af vedledning vedr. kirkers kontakt 
med og evt. dåb af muslimske asylansøgere. 
- Godkendt. 
 

2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 
24. februar (Best.Skr.2016-11) B 
- Godkendt. 
- Der spørges til pkt. 4c: Oversættelse af dåbsoplæringsmateriale 
for muslimske konvertitter (Kristus-vejen). Der er dialog med 
Folkekirkens Asylsamarbejde om sagen.  
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3. Organisatorisk 
a. Orientering fra møde med biskopperne d. 28. april O 

- Generalsekretæren orienterede om F&R ’s daglige 
arbejde, og biskop Marianne Christiansen om tænketanks-
rapporten om præsteuddannelse.  
- Formand Annette Bennedsgaard orienterede dernæst 
om ansøgningen til omprioriteringspuljeansøgningen. Et 
flertal af biskopperne bakkede op om ansøgningen, med 
den tilføjelse at udførelsen af projektet skal ske i samråd 
med de lokale biskopper. 
- Det var et frugtbart møde med opbakning til F&R’ s 
arbejde. 
 

b. Mødekalender for bestyrelse og FU i 2017 (Best.Skr.2016-
14) I 

    Mødedatoer godkendes: 
    Bestyrelsesmøder i 2017: 

Torsdag 23. februar 
Tirsdag 30. maj 
Onsdag 13. september 
Tirsdag 28. februar. 
 
FU-møder i 2017: 
Onsdag 1. februar 
Torsdag 4. maj 
Onsdag 21. juni tlf. møde 
Tirsdag 22. august 
Torsdag 2. november. 

 
4. Budgetrapport (Best.Skr.2016-15) O 

Taget til efterretning. 
 

5. Orientering O 
a. Referat fra FU-møde d. 4. maj (Best.Skr.2016-16) 

Godkendt. 
 

b. Evaluering af efteruddannelse for præster om islam 
(Best.Skr.2016-17) 
- Efteruddannelsen har bestået af tre ugers kursus i 
samarbejde med FUV, i en vekselvirkning mellem teori og 
praksis præget af procesorienteret undervisning og afsæt i 
cases. Mellem kurserne var der lokal lytterunde blandt 
sognets muslimer samt pilotprojekt. Kurset opleves meget 
relevant af deltagerne. Deltagerne har været præster, som 
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i sognet har været udfordret i det konkrete lokale møde 
med muslimer. 
 

c. Status på handlingsplan 2015-2016 (Best.Skr.2016-18) 
Skriftlig rapport foreligger. Desuden tilføjede 
generalsekretæren:  
- Rapport fra KMS konference 2015 er udkommet og 
udsendt til stifter, stiftsudvalg m.fl. 
- Mogens S. Mogensen har meddelt, at han ønsker at 
stoppe med sekretæropgaven for KMS fra næste år. Jarl 
Ørskov Christensen bliver ny sekretær for KMS’ 
styregruppe 
- F&R er igen i år med til at arrangere Folkekirkens stand 
på Folkekirkemødet på Bornholm. F&R har sammen med 
Københavns Stift ansvar for en paneldebat om 
”Kommune, kirke og religion i det mangfoldige samfund”, 
hvor borgmester Joy Mogensen (S), kultur og 
fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF), biskop 
Peter Skov-Jakobsen og imam Naveed Baig deltager. 
Debatten modereres af journalist Anja Bo. 
- Generalsekretæren har undervist en dag på 
pastoralseminariet i Aarhus. 
- Tænketanksrapporten om præsteuddannelse – i hvilket 
omfang er den bragt i spil i provstier og stifter? Kbh.’s stift 
melder tilbage om positive erfaringer. Bestyrelses-
medlemmerne opfordres til at bringe den i spil.   
 
 

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: Intet. Var ikke repræsenteret ved mødet. 

Aarhus: Intet. 

    
Fyn: Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense (FTS) har haft besøg af 

FN’s udsending Heiner Bielefeldt, der har udarbejdet rapport om 

religionsfrihed i Danmark. 

 Der er økonomiske udfordringer i FTS, eftersom tilskud fra 

 Danmission beskæres. 

 Stiftsrådet har bevilliget 50.000 kr. til Massoud Fouroozandeh’s arbejde 

 med et dåbsoplæringsmateriale på farsi.  
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 Haderslev:  Program foreligger for inspirationsdag i stiftet 31. aug. 2016 om 

 ”Flygtninge og folkekirke – konversion, dåb og gudstjenesteliv. 

 En arbejdsgruppe med bl.a. stiftets asylpræster og imam Kassem Rachid 

 arbejder med, hvordan der kan undervises i religionsfrihed på asylcentre.  

 Biskoppen og stiftsrådet ønsker at knytte en halvtids projektmedarbejder 

 til asylområdet, som sammen med de to asylpræster og udvalget for 

 Folkekirke og Religionsmøde skal styrke indsatsen i stiftet i forhold til 

 asylansøgere. 

 Udvalget for mødet med det nyspirituelle planlægger et seminar til 

 september om det religiøse landskab i forandring.  

København:  Himmelske Dage i København i Kristi Himmelfartsferien blev på mange 

 måder en succes. Der var en række arrangementer på programmet, der 

 handlede om religionsmøde og forholdet mellem samfund og religion. 

 Herunder debatarrangementet vedr. religionernes plads i det offentlige 

 rum i Universitetets festsal under ledelse af Clement Kjersgaard (arr. af 

F&R). 

Stiftsudvalget har brugt ”Samtaleoplæg om præsteuddannelse – i et 

 samfund med forskellige religioner og livssyn”. Se: 

http://religionsmoede.dk/index.php/nyheder/663-anbefalinger-fra-

taenketank-om-fremtidens-praesteuddannelse Det kan anbefales.  

 Der har været afholdt en konference på Christiansborg med titlen 

 "Interfaith Dialogue Confronting Extremism." 

Viborg:  6. juni samler stiftet de personer som har deltaget i F&R’s programmer 

 gennem de seneste år. Formål er at afklare, hvad udbyttet af 

programmerne har været, og hvordan vi implementerer de gode ideer i 

Viborg Stift/i de lokale sogne. 

 Asylsamarbejdet: Udvalget har aflagt et besøg på Udrejsecenter 

 Kærshovedgård (- som efterspørger hjælp til religiøs bistand af 

 muslimer), og besøger også Asylcenter Herning. Formålet er at være 

 synlige og gerne aktive som sognenes og stiftets Folkekirke, både i 

 forhold til ansatte og asylansøgere/afviste asylansøgere. 

 Stiftsudvalget havde studietur 7. – 10. april til Bruxelles. Besøg i 

 Europaparlamentet med seriøs drøftelse med Christel Schaldemose om 

 kirkernes indflydelse på parlamentarikerne. Udvalget den flamske 

 organisation for religionsmøde, Orbit og den tilsvarende valonske ”El 

 Kadima” samt den mellemkirkelige organisation KEK – og opdagede hvor 
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 delt Belgien er, uden koordineret samarbejde mellem disse aktører. 

 Besøg i synagogen med rundvisning af le grand Rabin Guigui, som i 

 forlængelse af terrorangreb lagde vægt på at skelne mellem islam og 

 islamisme.  

Lolland-F: En præst i stiftet er blevet uddannet som yoga faith instruktør og 

 tilbyder dette to gange om ugen i et lille sogn med 800 indbyggere. 

Sognepræst Tom Friis er blevet tillagt en stiftsfunktion som konsulent i 

”Nyere spirituelle strømninger”, som erstatter den tidligere betegnelse 

 ”Nyreligiøsitet og sekter”.  

 Vi arbejder på en rejse for stiftsudvalget (MRR) til London for at lære, 

 hvordan de skaber liv og spiritualitet i kirken.  

Den store altoverskyggende begivenhed hos os har været det nylige 

 store Domkirke/Birgittakloster og byjubilæum i Maribo, som samtidig 

 også blev åbning af det nye pilgrimshus i Maribo. En pilgrimspræst 

(Elizabeth Knox-Seith) er ansat og forskellige fonde har finansieret 

istandsættelsen  og den daglige drift i den første tid.  Dronning 

Margrethe klippede snoren over. Vi har forventninger til hele den 

synergieffekt der kan opstå ved pilgrimshusets tilknytning til Domkirken 

og birgittasøstrene tæt på. ”Katedraleffekten” udøver tiltrækning på 

både sekulære turister og ny spirituelle søgende mennesker. 

Pilgrimspræsten og domprovsten vil står for ugentlige andagter/ 

meditationer i Domkirken.  

Ribe: Folkekirkens Tværkulturelle Center (FTC) arbejder nu 25 steder i 

stiftet med tværkulturelle aktiviteter. 

 Der er 7 asylcentre i Ribe stift.  

 FTC har fået bevilliget 150.000 kr. fra Folkekirkens Udviklingsfond til 

 etablering af sprogcafeer.  

 Stiftspræst for åndeligt søgende Jette Dahl arbejder med retræter, 

 åndelige dannelsesgrupper og studiekredse.  

 Ulempen ved etablering i centre og nøglepersoner er, at sognene 

 skubber opgaven fra sig, fordi ”eksperter” varetager det. 

Roskilde:   Arrangement om religionsmøde i Kulturhuset på Islands Brygge i Kbh. 

13. juni, med deltagelse af Roskildes biskop Peter Fischer Møller, en 
buddhist og en spirituel leder, der udveksler tanker og erfaringer. 
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e. Orientering fra biskopperne 
Afbud fra biskoppen. 
 

f. Orientering fra formandsskabet 
Intet. 
 

6. Opdatering af vejledning vedr. kirkers kontakt med og evt. dåb af 
muslimske asylansøgere. 
F&R’s ”Vejledning omkring kirkers kontakt med og evt. dåb af 
muslimske asylansøgere” fra 2004 er på foranledning af 
Folkekirkens Asylsamarbejde blevet foreslået lettere revideret. 
Der er tale om enkelte tilføjelser.  
 
FU indstiller godkendelse af forslaget. Der foreslås tilføjelse i pkt. 
2: forældre/værge. Den juridiske side heraf undersøges, så 
vejledningen er dækkende i forhold til lovgivningen på området.  
Bestyrelsen tilslutter sig godkendelse af forslaget. 
 
Biskopperne er desuden på bispemødet i april blevet forelagt 
tilføjelserne til vejledningen og har stillet sig bag tilføjelserne. 
 
 

7. Evt. og næste møde (onsdag d. 15. september 2016) O 
Intet 

Ref. Kirsten Münster/ksc 

 
 


