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Pressemeddelelse:
Ny konsulent skal styrke folkekirkens indsats
for dialog og netværk med andre trossamfund
Flygtninge- og indvandrerpræst Sigrid la Cour Sonne ansættes som ny
konsulent i organisationen Folkekirke & Religionsmøde. Med
ansættelsen styrkes indsatsen for folkekirkens dialog og netværk med
andre trossamfund.
Når cand.theol. Sigrid la Cour Sonne tiltræder som ny konsulent i
Folkekirke & Religionsmøde bliver det med solide konkrete erfaringer
indenfor religionsmøder og samtaler på tværs af tro og livssyn. Hun
kommer nemlig fra en stilling i Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde
i Odense som netværkskoordinator og præst for flygtninge og
indvandrere.
Formand for Folkekirke og Religionsmødes forretningsudvalg,
sognepræst Kirsten Münster, peger da også på Sigrid la Cour Sonnes
praktiske erfaringer som en styrke: ”Sigrid kommer fra arbejdet ’i
marken’, og med sine erfaringer herfra og sin solide teologiske refleksion
kommer hun til at bidrage stærkt til teamet i Folkekirke &
Religionsmøde.”
Og religionsmødet bliver stadig vigtigere for folkekirken at forholde sig
til, siger generalsekretær i Folkekirke & Religionsmøde Ane Kirstine
Brandt: ”Den forskellighed, vi oplever i vores samfund i dag, betyder, at
vi som folkekirke må stille os spørgsmål som: Hvordan er vi kirke i en tid,
hvor familier er sammensat på tværs af tro og livssyn? Hvad kan vi
tilbyde til dem, der er åndeligt søgende? Hvordan kan vi sætte ind for at
gøre religion til et legitimt anliggende i samfundet?” Den dagsorden ser
Sigrid la Cour Sonne frem til at være med til at løfte på et nationalt plan:
”Ethvert møde mellem mennesker er et trosmøde. Folkekirke &
Religionsmødes arbejde handler bl.a. om at gøre os bedre til at tale om
værdier og tro på et dybere niveau og styrke forståelsen for religion og
tro og nødvendigheden af religionsfrihed,” siger den 34-årige
cand.theol.
Sigrid la Cour Sonne er allerede bekendt med arbejdet i Folkekirke &
Religionsmøde som nuværende medlem af styregruppen for Folkekirke
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& Religionsmøde og for Kristent-Muslimsk Samtaleforum. Hun tiltræder
sin nye stilling som konsulent 1. december 2021.
Folkekirke og Religionsmøde er en organisation i den danske folkekirke,
som arbejder for at styrke dialogen med andre trossamfund på alle
niveauer og understøtte de religionsmøder, som folkekirkens ansatte og
menigheder står i til daglig, med viden og sparring.
Kontakt generalsekretær Ane Kirstine Brandt akbr@km.dk, tlf. 52 50 63
65.
Sigrid la Cour Sonne står til rådighed for interview slas@km.dk, tlf. 24 23
74 46.

