Folkekirke & Religionsmøde
ÅRSMØDE 2022
Velkommen til det første årsmøde i Folkekirke & Religionsmøde.
Folkekirke & Religionsmøde har eksisteret siden 2001, men undergik i 2019-20 en omorganisering, hvorfor dette er det første møde af sin art.
På årsmødet deltager udpegede repræsentanter for landets stiftsråd, styregruppen, forretningsudvalget
samt de ansatte ved F&R. Stiftsrådenes repræsentanter bringer input fra stifterne til drøftelse af retningslinjer og mål for det kommende år.

Lørdag d. 26. marts kl. 9.30-15.30 på Hindsgavl Slot i Middelfart
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PROGRAM
09.30-10.00: Kaffe og morgenbrød
10.00-11.00: Præsentation af F&R’s organisation samt årsberetning 2021
11.00-12-00: ”Rundt om F&R – en præsentation af F&R’s genstandsfelt
Gerrit Marseilles, intern revisor hos Frelsens Hær: Kristent- Muslimsk Samtaleforum
Miriam Florez, Stiftspræst for åndeligt søgende: De åndeligt søgende og folkekirken
Niels Hviid, sognepræst i Gellerup kirke: En teologisk refleksion over religionsmødet
Kirsten Münster, sognepræst i Haderslev Domkirke: Et nationalt råd for tro og livssyn
12.00-13.00: Frokost
13.00-14.30: ”Den danske befolknings tro og religionsmøder anno 2022”
Oplæg ved Jais Paulsen, evaluerings og udviklingskonsulent v. Folkekirkens Uddannel
ses- og Videnscenter
14.30: Kaffe og kage
14.30-15.30: Drøftelse om F&R’s faglige retningslinjer og drøftelse af mål for 2023
Med input fra stiftsrådsrepræsentanter
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Præsentation af oplægsholdere
Jais Paulsen
Evaluerings- og udviklingskonsulent ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter
(FUV)
Jais Poulsen er idehistoriker. Han og hans team står bag FUV-undersøgelsen
”Religiøsitet og forholdet til folkekirken – bog 1 – kvalitative studier” fra 2021,
som undersøger den danske befolknings tro, religiøse praksis og tilknytning
samt forventninger til folkekirken i dag. I sit oplæg vil Jais fokusere på undersøgelsens resultater i relation til F&R’s arbejdsfelt.
Gerrit Marseilles
Intern revisor hos Frelsens Hær og medlem af styregruppen for Kristent-Muslimsk
Samtaleforum (KMS)
Gerrit kommer fra Holland, hvor han er uddannet civilingeniør. Desuden har
han en master fra Aalborg Universitet i livslang læring. Med sin danske hustru
Eva har han gennem 37 år arbejdet som officer i Frelsens Hær i 7 forskellige
lande. Gerrit har gennem de sidste tre år været medlem af styregruppen for Kristent-Muslimsk Samtaleforum og vil fortælle om sine erfaringer og refleksioner
fra religionsmødet mellem kristne og muslimer i KMS.
Miriam Florez
Sognepræst på Fanø og stiftspræst for åndeligt søgende i Ribe Stift
Miriam Florez er uddannet teolog, psykoterapeut og retræteleder og har erfaring som både hospicepræst og praktiserende psykoterapeut. I sit arbejde som
stiftspræst for åndeligt søgende holder Miriam bl.a. kurser, meditationer og
spirituelle praksisdage. Vi skal høre Miriam fortælle om, hvad der karakteriserer
gruppen af åndeligt søgende, og hvordan kirken kan komme dem i møde.
Niels Hviid
Sognepræst i Gellerup Kirke i Århus
Som sognepræst i Gellerup Kirke bruger Niels Hviid lige nu en del af sin arbejdstid på ”Fredsplads-projektet”: https://www.gellerupkirke.dk/om-kirken/
fredspladsprojektet/. Niels er desuden medlem af F&R’s forretningsudvalg samt
underviser i religionsteologi ’Teologi for lægfolk’ i Aarhus. Niels vil i sit oplæg
tilbyde en teologisk refleksion over religionsmødet med inddragelse af sine
praktiske erfaringer indenfor feltet.
Kirsten Münster
Sognepræst i Haderslev Domkirke og migrantpræst i Haderslev Domprovsti
Ved siden af sit arbejde som kirkebogsførende sognepræst fungerer Kirsten
Münster som migrantpræst i Haderslev Domprovsti og er medlem af Haderselv
Stifts udvalg for Migrantsamarbejde og Religionsmøde. Kirsten er formand for
F&R’s forretningsudvalg og er således mangeårig bidrager på religionsmøde-feltet på både lokalt og nationalt plan. Vi skal høre Kirsten fortælle om perspektiverne for et nationalt råd for tro og livssyn.
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Medlemmer af FU:

Praktisk information:

Kirsten Münster, formand, Haderslev Stift

Hvornår: lørdag d. 26. marts 2022 kl.
9.30-15.30.

Thomas Bro Wormslev Jakobsen, Aalborg Stift
Kristine Jersin, Viborg Stift

Hvor: Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7,
5500, Middelfart.

Niels Hviid, Aarhus Stift

Tilmelding sker til akbr@km.dk

Mai Bjerregaard Andersen, Fyens Stift

Togtider kan tjekkes på Rejseplanen.
Hindsgavl Slot ligger 2 km fra Middelfart Station. Vi afhenter gerne på stationen, så giv os besked om ankomsttidspunkt, hvis I kommer med tog.

Jesper Vigant Madsen, Lolland-Falster Stift
Peter Skov-Jakobsen, Københavns Stift
Sarah Krøger Ziethen, Roskilde Stift
Jørgen Degn Bjerrum, Helsingør Stift
Egil Hvid-Olsen, Ribe Stift

Organisation:
F&R er et samarbejde mellem biskopperne i Danmarks 10 stifter, finansieret
af bevillinger fra fællesfonden.
Samarbejdets formål er: ”med udgangspunkt i evangeliets forkyndelse,
at styrke den danske folkekirkes møde
med andre religioner i Danmark, herunder ved opsøgende arbejde”.
F&R forretningsudvalg (FU) består af 10
medlemmer udpeget af biskopperne
i de 10 stifter. FU fastsætter rammerne for F&R, herunder fastlæggelse af
faglige retningslinjer og mål. Desuden
udpeger FU en styregruppe på 5 medlemmer, der sammen med general sekretæren har ansvaret for den daglige
ledelse af F&R.

Medlemmer af styregruppen:
Michael Krogstrup Nissen
Ingrid Ank
Anton Pihl
Rebecca Holst Andersen
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