
Frederiksberg, december 2019

KÆRE ALLE

At afrunde et år omfatter både at se bagud, indad og fremad. Og i den rækkefølge vil jeg sætte ord 
på Folkekirke & Religionsmødes liv i 2019.

TAK
Men allerførst vil jeg takke alle jer, der har bidraget til, at vi kan skabe stadigt nye udgaver af tra-
ditioner, som er værd at holde i hævd. Så tak til samarbejdspartnere, bestyrelse og alle jer andre, 
som har jeres gode opmærksomhed på F&R.

FÆLLES STIFTDAG
I 2019 har vi fastholdt traditioner som fælles mødedag for alle stifter – også denne gang i Hanne-
rup Kirke. Hvis du trænger til at blive udfordret, så læs Hans Jørgen Lundager Jensens artikel, som 
han skrev efter at have holdt oplæg denne dag Om ritualer og rum for religion.

KÅRE SCHELDE BUSK
I september holdt vi afskedsreception for vores generalsekretær Kåre Schelde Busk, som er blevet 
sognepræst i det østjyske. Dette julebrev skal indeholde en særlig tak til Kåre, som velfortjent fik 
gaver og taler i mængder foruden en sjælden oplevelse, nemlig professor Notto Thelles oplæg om 
Religionsdialog og religionsgrænser – når mennesker og familier forandrer sig. Her gjorde Notto 
Thelle bl.a. rede for, hvorledes mange familier i vore dages samfund er præget af ’dual belonging’ 
med flere (religiøse) traditioner til stede i familien. Lydfilen herfra bliver straks i det nye år lavet om 
til en podcast. Hør allerede nu de podcasts som F&Rs har lavet i 2019: Podcast fra F&R

https://religionsmoede.dk/_Resources/Persistent/8/1/1/0/811073c791726970d858685d34a9c2b4bd70490e/Hans%20J%C3%B8rgen%20Lundagers%20artikel_print_4.pdf
https://anchor.fm/religionsmoede


KRISTENT-MUSLIMSK SAMTALEFORUM
Stor var også oplevelsen af Kristent-Muslimsk Samtaleforum i november. Dette julebrevs billeder 
er taget af fotograf Mathias Svold under vores fælles pilgrimsvandring ved Roskilde fjord.  
I forbindelse med KMS er der lavet tre interview af makkerpar – muslimsk-kristen – som arbejder 
sammen lokalt rundt omkring i landet. Dem kan du læse her:

• Plads til uenighed - i Aarhus 
• Tale sammen - i Ikast
• Kvinders rettigheder - i Odense 

SKOLENS KIRKEGANG TIL JUL
Jul er det jo kun en gang om året, og måske derfor sætter både skole og kirke alle sejl til, når skolen 
som traditionen byder går i kirke, ofte i samlet flok. Vi ved faktisk ikke særligt meget om hvor gam-
mel eller hvor udbredt denne tradition er, men med vores refleksionsmateriale har vi taget første 
skridt ind i afdækningen af hvilke elementer denne tradition bygges op af, og hvordan den ople-
ves set fra præsternes position. Hvordan er liturgien, når skolen kommer? Og hvilke forhandlings-
positioner er der at indtræde i, når skolen og kirken skal samarbejde? Skolens kirkegang til jul

https://religionsmoede.dk/_Resources/Persistent/e/a/1/9/ea19e7af62d5e820d82cf6bdb7cb55a9715eacb9/Pr%C3%A6st%20og%20imam%20-%20Vi%20skal%20skabe%20et%20samfund%20med%20plads%20til%20uenighed.pdf
https://religionsmoede.dk/_Resources/Persistent/5/0/0/7/50070b558a4bdce532f08673f5ce9b96eaa6472c/Vi%20skal%20tale%20sammen%2C%20s%C3%A5%20vi%20kan%20leve%20sammen.pdf
https://religionsmoede.dk/_Resources/Persistent/1/4/a/b/14ab07115c21ca7a0f01df20c0eed58bd94fc300/Kristen%20og%20muslim%20k%C3%A6mper%20sammen%20for%20kvinders%20rettigheder.pdf
https://religionsmoede.dk/_Resources/Persistent/f/a/5/5/fa558e558af7f4d544d682056fd454a1b5b3a43e/Skolens-kirkegang-til-jul.pdf


Ane Kirstine Brandt
Konstitueret generalsekretær

INDAD & FREMAD
Hvor er F&R lige nu? De, der har været en del af og har hørt om vores visionsproces i foråret, har 
mange gange spurgt, hvor vi er i forhold til indhold og organisering for F&R. Der er ikke mange 
svar at give lige nu – men så snart de økonomiske rammer er fastlagt først i det nye år, så vil der 
også blive endelig klarhed over, hvordan det hele falder på plads. Indtil da må vi – som hidtil – give 
Gud æren og øve vor tålmodighed.

Visionen for F&R er formuleret således: Folkekirken bidrager til religiøs dannelse, der hvor men-
nesker mødes, i samfundsinstitutioner og i kirken selv, så både individer og samfundet styrkes i at 
leve med egen og andres religion og livssyn på myndig vis. Religionsmødearbejdet er således et 
vidnesbyrd om friheden i Jesus Kristus både indadtil i kirken og udadtil i samfundet. 

Visionens bud på fremtidige arbejdsområder for F&R er sammenfattet i følgende overskrifter: 
• videns- og idébank om religionsmøde
• uddannelse om religionsmøde for fagprofessionelle, politikere og civilsamfund 
• netværk med andre religioner

Hvad jeg er allermest glad for er, at visionsprocessen mundede ud i, at biskopperne står fælles om 
ansøgning til Kirkeministeriet, der skal skabe mulighed for at F&R koordinerer indsatsen på religi-
onsmødeområdet, så folkekirken også derigennem kan bevare sin samfundsrelevans.

Nu vil jeg ønske jer glædelig jul og glæde mig til at jeg efter nytår kan invitere jer med til arbejdet 
omkring religionsmøde i folkekirken og i samfundet. 

Følg med via vores nyhedsbreve. Meld dig til nederst på vores hjemmeside!

https://religionsmoede.dk/

