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Referat  

Forretningsudvalget ved Folkekirke og Religionsmøde 

 

onsdag d. 27. januar 2021 kl. 15.30-17.00, Teams 

 

Sarah Krøger Ziethen stødte til i løbet af mødet. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Ingen yderligere punkter. 

2. Godkendelse af referat 

Referatet godkendes. 

Godkendelse af referater sker pr. mail.  

3. Forretningsorden   

Helle Ostenfeld har gennemset forretningsordenen, og tilbagemeldingen er, 

at forretningsordenen når fint omkring.  

Referater: Det vedtages, at referater fra møderne skal lægges tilgængeligt på 

F&R’s hjemmeside, da der ønskes transparens og åbenhed. 

Lukkede punkter: Der tilstræbes en praksis uden lukkede punkter. Lukket 

punkt bruges kun ifm. personalesager. Derfor tilføjes ikke: ”Hvis blot ét 

medlem af FU ønsker det, bliver et punkt lukket.” til forretningsordenen. 

4. Tilbagemelding fra arbejdsgruppen om retningslinjer og mål 

for 2021 

Arbejdsgruppen bestående af Niels Hviid, Thomas Bro Wormslev Jakobsen, 

Sarah Krøger Ziethen, Kirsten Münster og Ane Kirstine Brandt har afholdt to 

møder. Gruppen er blevet opmærksom på, at de to ting – retningslinjer og 



 

mål – bør adskilles. Følgende arbejder gruppen med mål for 2021, da det står 

først for.  

Faglige retningslinjer baseret på religionsteologisk faglighed – anbefales at 

blive taget op af ny gruppe. I 2004-06 er der udformet basisdokumenter som 

ligger på hjemmesiden. Dokumenter som disse kræver grundige processer. 

Derfor tænker arbejdsgruppen, at der er behov for en ny proces, med 

værdigrundlaget for F&R 2.0.   

Arbejdsgruppen arbejder videre med henblik på forslag om mål for 2021 til 

mødet d. 8. februar.  

Ane Kirstine Brandt præsenterede ”4 fokuspunkter fra forståelsespapiret”. 

Dertil er føjet et ekstra fokuspunkt til dokumentet, som hidtil har været 

centralt i F&Rs arbejde nemlig ’religionsteologi’. 

I dokumentet skal tilføjes: Folkekirken på alternative messer og en 

specificering af at dåbsmaterialet, som ligger på hjemmesiden omfatter 

tilbud om undervisningsmateriale til voksne fra såvel en ny-spirituel som en 

muslimsk baggrund. 

Ønsker fremsat på baggrund af gennemgang af ”4 fokuspunkter fra 

forståelsespapiret”: 

• Der udtrykkes et ønske om at udvikle materialer og redskaber, der 

faciliterer god og frugtbar dialog i eksempelvis skoler og institutioner.  

• KMS-samarbejdet er vigtigt. Konferencen i 2020 fungerede rigtig godt, 

også som digital, så man kan eventuelt fortsætte i den retning. 

• Planer om en pilotprojekt i forbindelse med etablering af tros- og 

livsynsråd er på standby pga COVID-19.  

• Årlige besøg i stifterne fastholdes.  

• Ønsker om at fastholde bl.a. (provsti)netværk i Ålborg Stift på den anden 

side af COVID-19. 

• Punktet ’Religionsteologi’  fremgår ikke af forståelsespapiret, men er 

indsat her for at minde om, at det tidligere har været en del af F&Rs 

opgave at samarbejde og lave netværk ift. udvikling af religionsteologi. 

Der udtrykkes et ønske om at få lavet en antologi med artikler om 

religionsmøder og religionsteologi, som bl.a. kan bruges i 

undervisningsregi. Dette vil give et godt afsæt for samarbejdet med FUV 

ifm. kurser og undervisning.  

 

F&R har haft et samarbejde med Det mellemkirkelige Råds Folkekirkens 

Migrantsamarbejde i 2020 i form af webinarer og samtaledag om 



 

’Folkekirken som minoritet’. I 2021 fortsætter samarbejdet om webinarer og 

temadag om ’Religionsmødet med muslimske minoriteter’. Der er interesse 

fra begge parter om at fortsætte samarbejdet.  

5. Opdatering om driftsledelse  

Driftsledelse skifter navn til styregruppe, for at benytte en mere alment 

brugt betegnelse.  

6. Kommende møder 

Det fysiske heldagsmøde d. 8. februar ændres til kl. 10.00-13.00 på Teams. 

Jørgen Degn Bjerrum har meldt afbud. 

Møde d. 10. marts kl. 13.30-15.00 på Teams.  

 

7. Eventuelt 

Der udtrykkes bekymring over forslaget om oversættelse af prædikener til 

dansk. Dets realisering vil være stærkt problematisk for både kristne og 

muslimske trossamfund.  

Egil Hvid-Olsen, Mai Bjerregaard Andersen og Jesper Vigant Madsen melder 

sig til arbejdsgruppe, der leverer eksternt blik på hjemmesiden efter nylige 

justeringer og ændringer.  

 

 


