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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 
Torsdag d. 15. september 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; Steffen 
Nørregaard, Viborg stift; Annette B. Bennedsgaard, Århus stift; Birthe 
Jacobsen, Fyns stift; John Kingo Jensen, Roskilde stift; Dorte Hedegaard 
og Tom Friis, Lolland-Falster stift; generalsekretær Kåre Schelde 
Christensen. 

Fraværende med afbud:  Poul Erik Kammersgaard, Ribe stift; Thomas Bro 
Jacobsen, Aalborg stift; Jesper Hougaard Larsen, Fyns stift; Karin 
Vestergaard, Viborg stift; biskop Marianne Christiansen. 
 
 
Bestyrelsesmødet indledtes med fagligt oplæg, hvor de tre bestyrelses-
medlemmer Birte Jacobsen, Kirsten Münster og Tom Friis fremlagde 
deres artikler fra skrive- og uddannelsesforløbet ”Teologi i praksis”. 
Artiklerne udkommer sammen med 12 øvrige artikler ultimo september i 
”Kritisk Forum for Praktisk Teologi”. Med udgangspunkt i konkrete cases 
belyser artiklerne pastoralteologiske religionsmøde-problematikker. 
Bestyrelsen blev inddraget i refleksionen om de pastoralteologiske cases.  
 
 
DAGSORDEN 

1. Godkendelse af dagsorden B 
Tilføjelse af pkt. 5d: Besættelse af pladser ved KMS-konferencen. 
 

2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 
31. maj (Best.Skr.2016-19) B 
Godkendt. 
 
 



 2 

3. Udvikling af ny handlingsplan 2017-2019 
FU har på møderne hhv. d. 4. maj og 23. august drøftet form og proces for den 

nye handlingsplan (se FU-referaterne). På baggrund af dette arbejde fremsætter 

FU to forslag: 

a. FU’s forslag til proces og tidsplan for ny handlingsplan 
(Best.Skr.2016-22) I 
 
Den kommende handlingsplan dækker en 3-årig periode 
(2017-2019) og FU foreslår følgende proces og tidsplan for 
udarbejdelse af ny handlingsplan: 
 
FU: 23. august 2016 

• FU behandler processen for handlingsplanen og 
indstiller forløbet til bestyrelsen 

• FU beslutter hvilke religionsmøde-interessenter, der 
skal inviteres til en samtale med bestyrelsen d. 29. 
nov. 

• FU udarbejder forslag til spørgsmål til 
stiftsudvalgene som bestyrelsen arbejder videre med 
d. 15. sept. (deadline for svar fra stiftsudvalgene d. 12. 
jan. 2017) 

 
Best: 15. september 2016 

• På baggrund af indstilling fra FU vedtager 
bestyrelsen tidsplan og proces for handlingsplanen 

• Bestyrelsen arbejder videre med FU’s forslag til 
spørgsmål til stiftsudvalgene og vedtager endelige 
spørgsmål. (deadline for svar fra stiftsudvalgene d. 
12. jan. 2017) 

 
FU: 2. november 2016 

• Status på interessenter 
 
Best: 29. november 2016 

• Det meste af bestyrelsesmødet afsættes til at arbejde 
med den nye handlingsplan 

• Samtale med tre religionsmøde-interessenter 
(erstatter punktet ’fagligt oplæg’ på dette 
bestyrelsesmøde) 

• Bestyrelsens brainstorm til handlingsplanen 
 

FU: 1. februar 2017 
• (12. januar: Deadline for besvarelse fra 

stiftsudvalgene) 
• 1. behandling i FU af input fra tre kilder: 

o bestyrelsens brainstorm d. 29. nov. 
o input fra stiftsudvalgene 
o input fra interessenter i religionsmødet d. 29. 

nov. 
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• FU bemyndiger en række personer til på baggrund af 
den forudgående proces at udarbejde et udkast til 
handlingsplan til behandling i FU d. 4. maj 

 
Best: 23. februar 2017 

• Handlingsplan behandles ikke i bestyrelsen på dette 
møde. 
 

FU: 4. maj 2017 
• FU behandler udkast til handlingsplan og indstiller 

en handlingsplan til bestyrelsen 
 

Best: 30. maj 2017 
• Bestyrelsen behandler og vedtager en handlingsplan 

for 2017-2019 
 
 
Bestyrelsen godkender FU’s indstilling. 
 
 

b. FU’s forslag til refleksionsspørgsmål til stiftsudvalgene i 
forbindelse med udarbejdelse af ny handlingsplan 
(Best.Skr.2016-23) U 
På bestyrelsesmødet skal bestyrelsen med udgangspunkt i FU’s forslag 
til refleksionsspørgsmål arbejde videre med, hvilke input vi ønsker fra 
stiftsudvalgene. 
 
Spørgsmål 1+2 er seismografiske: Hvad rører sig på 
området/hvordan ser virkeligheden ud i stifterne? 
Spørgsmål 3+4 evaluerer F&R’s arbejde. 
 
Bestyrelsen drøfter forslagene og kommer med følgende 
indspil: 
- Evt. kunne der under spg. 1 spørges til eventuelle 
samarbejdspartnere.  
- På et tidspunkt kan der være behov for at definere 
religionsmøde, til forskel for arbejdet med migrant-
menigheder. 
- Forslag til ændring i spg 1: ”Er der i stiftet…..”. Dette 
åbner spørgsmålet til ikke kun at omfatte stiftsudvalgets 
arbejde, men generelt i stiftet på forskellige niveauer. 
 

4. Budgetrapport (Best.Skr.2016-24) O 
Taget til efterretning. 
 

5. Organisatorisk 
a. Repræsentant for Århus Stift, vakant O 

Susanne Kramer Madsen har ønsket at udtræde af F&R bestyrelse.  

b. Repræsentant for Aalborg Stift, vakant O 
Lillian Risum har ønsket at udtræde af F&R bestyrelse.  
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c. Repræsentant for Roskilde Stift, vakant O 
Thomas Horneman-Thielcke har ønsket at udtræde af F&R bestyrelse 

 
Til punkt 5 a,b,c: Sekretariatet er i kontakt med de 
pågældende stifter om udpegning nye stifts-
repræsentanter. Udpegning er på trapperne. 
 

       d.    Besættelse af pladser ved KMS-konferencen 
Der afholdes KMS konference lørdag 12. nov. i Vartov. 
KMS’ 10 års jubilæum markeres. Temaet er ”Helligskrifter 
og demokrati” – om voldelige helligskrifter. 
F&R har fået tildelt 5 pladser, hvoraf 1 er ledig. 
Sekretariatet følger op. 
 

6. Orientering O 
a. Referat fra FU-møde d. 23. august (Best.Skr.2016-20) 

Ved en fejl var referatet ikke blevet udsendt som bilag. 
Referatet eftersendes sammen med referat fra 
bestyrelsesmødet. 
 

b. Revideret ”Vejledning omkring kirkers kontakt med og 
evt. dåb af muslimske asylansøgere” (Best.Skr.2016-25) 
O/U 
Revidering af vejledningen blev vedtaget på bestyrelsesmødet d. 31. 

maj. Vejledningen er nu tillige godkendt i Danske Kirkers Råd og 

udsendt. Kort drøftelse af hvordan vejledningen bringes i spil. 

 

Bestyrelsens medlemmer opfordres til at være med til at 
gøre dokumentet kendt i stifterne.  
 

c. Status på handlingsplan 2015-2016 (Best.Skr.2016-26) 
Den skriftlige statusskrivelse blev suppleret med følgende: 
- Siden sommerferien har følgende arbejdsopgaver fyldt 
på sekretariatet: arbejdet med redaktion af teksterne fra 
”Teologi i praksis” til udgivelse i et nummer af ”Kritisk 
Forum for Praktisk Teologi”; hurtig ibrugtagning af ny 
hjemmeside, fordi den gamle blev hacket. Desuden 
arbejdes der med ”Tænketank om kirkelige handlinger i et 
samfund med forskellige religioner og livssyn”, hvor nr. 2 
af 3 møder finder sted 27. sept. på patoralseminariet i 
København. 
- Årsberetning 2015/16 er udarbejdet og udsendt. Blev 
omdelt til orientering. 
- Nordisk Religionsmøde konference afholdes 24.-26. april 
2017 i Stavanger med  ”Dialog og 
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pædagogik/uddannelse”. Bestyrelsens medlemmer 
opfordres til at deltage i dette nordiske faglige netværk. 
 

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: Ingen repræsentant tilstede. 

Aarhus: Stiftets nye biskop har valgt at nedlægge samtlige udvalg. Herefter må 
udvalg opstå efter behov. 

    
Fyn: Et årligt fyraftensmøde er planlagt med besøg i Folkekirkens 

Tværkulturelle Samarbejde til november. 

Haderslev:  Inspirationsdag i stiftet 31. aug. om ”Flygtninge og folkekirke – 

 konversion, dåb og gudstjenesteliv” blev afviklet med 30 deltagere og 

 gode inputs og drøftelser og med tydeliggørelse af, at der er forskellige 

 mulige teologiske tilgange til dette arbejde.  

 Biskoppen har i samarbejde med stiftets asylpræster rettet henvendelse 

 til alle stiftets præster, med opfordring til at man i provstierne mødes til 

 drøftelse af F&Rs samtaleoplæg om præsteuddannelse. Asylpræsterne 

 tilbyder at facilitere disse samtaler, om at være præst i en virkelighed 

 med mange religiøse dilemmaer og stor mangfoldighed. Flertallet af 

 provstier har planlagt et arrangement.  

Haderslev stift har bevilliget udvalget en studietur til London og 

 Leicester i januar 2017, hvor fokus bliver fokus på religionsmøde med 

muslimer. 

 Udvalget for mødet med det nyspirituelle holder et seminar 21. sept. om 

 det religiøse landskab i forandring.  

København:  Stiftsudvalget er med i planlægningen af FN’s ”World Interfaith Harmony 

Week” 2017 i den første uge i februar. Nye udfordringer melder sig i 

samarbejdet. 

 Stiftsudvalgets arbejdsgruppe for” Folkekirken og den åndeligt søgende” 

 afholdt netværksdag i juni med fokus på vidensdeling. Der deltog 

 præster fra hele Sjælland.  7. november arrangerer arbejdsgruppen en 

 retrætedag. 

Viborg:  Ny udvalgsstruktur gennemført. Vi bevarer ansvarsområderne: Mission, 
 økumeni og religionsmøde. For hvert område er der en arbejdsgruppe. 
 Udvalget fungerer som et ”forretningsudvalg”, der styrer økonomi og 
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 planlægning efter input fra arbejdsgrupperne. Udvalget består af en 
 repræsentant for hver arbejdsgruppe samt stiftspræsten og et medlem af 
 stiftsrådet som observatør. 

 Vi har nedsat ny arbejdsgruppe om kirkens asylarbejde. Indtil videre kun 
 ERFA samarbejde med ledelse fra asylcentrene. 
 
 Vi har haft møde med 3 tyrkiske imamer i juni. De udviste samarbejdsvilje 
 og respekt for den danske demokrati.  

Lolland-F: Vi har genoptaget ideen med at stiftsudvalget indbyder til foredrag om 

 et nyreligiøst/nyspirituelt emne, velvidende at det kan give kritiske 

 læserbreve. Næste foredrag er 27. oktober, hvor Lars Thor Smith fortæller 

 om klimaforandringer ud fra sin spirituelle/kosmiske tilgang. Han har 

 skrevet digtsamlingen ”Soltjeneste” om årstidernes cyklus. 

 Sognepræst Kasper Høyer Lolland er udpeget som flygtningepræst og 

 tilbyder sig som ressourceperson til præster og menighedsråd bl.a. 

 omkring gudstjeneste liturgi og ritualer på farsi. 

 Lindeskovkirken i Nykøbing F. arrangerer hvert kvartal ”kulturåben kirke”, 

 hvor folk fra forskellige kulturer mødes på tværs i kirkens menigheds-

 lokaler. Der er fællesspisning og alle hjælper til. Aftenen består af en 

 social del (kl. 18-20) og en kristen del/andagt i kirkerummet (kl.20-20.30), 

 som det er valgfrit at deltage i. Deltagerantal omkring 70-100.  

 Nordre kirke i Nykøbing F. udlånes søndag eftermiddag en gang om 

 måneden til en migrantmenighed fra Eritrea. Kirken har været i brug i tre 

 måneder og det går rigtig fint. 

 Ribe:  Intet fremsendt. 

 Roskilde:  Stiftet har udpeget asyl- og flygtningepræster. 

e. Orientering fra biskopperne 
Intet 
 

f. Orientering fra formandsskabet 
Intet 
 

7. Evt. og næste møde (tirsdag d. 29. november 2016) O 
Dorte Hedegaard har muligvis ikke mulighed for at deltage i KMS 
konferencen. 

 
Ref. Kirsten Münster/ksc 


