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REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE  
Torsdag d. 28. november 2018 kl. 10.00-15.00 
Domkirkens menighedslokaler, Klosterbakken 2, 5000 Odense C 
 

O = Orientering 
B = Beslutning 
I = Indstilling fra FU 
U = Udvikling 
 
Til stede: Ole Nielsen og Jesper Hartvig Svärd (Fyens Stift); Kirsten Münster og 
Birgitte Rosager Møldrup (Haderslev Stift); Michael Krogstrup Nissen og Julie 
Birgitte Damlund (Københavns Stift); Tom Friis (Lolland-Falsters Stift); Heinrich 
Wichmann Pedersen og Poul Christian Tulinius (Ribe Stift); Karin A. Vestergaard 
og Steffen Nørregaard (Viborg Stift); Jens Knudsen (Aalborg Stift); Esben 
Andersen og Annette Vinter Hedensted (Aarhus Stift); biskop Marianne 
Christiansen og generalsekretær Kåre Schelde Busk. 
 
Afbud: Judith Kobbeltved Madsen og Mogens Kessel (Roskilde Stift); Thomas 
Bro Wormslev Jakobsen (Aalborg Stift) og Dorte Hedegaard (Lolland-Falsters 
Stift). 
 
DAGSORDEN 

1. Godkendelse af dagsorden B 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet  
d. 29. maj (Best.Skr.2018-19) B 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger og underskrevet. 

 
3. Evaluering af årsplan 2017-18 samt input til årsplan 2019-2020 

(Best.Skr.2018-27 + Best.Skr.2018-28)  
Inden for rammen af Handlingsplan 2020 og som opfølgning af årsplan 2017-2018 skal 

der udarbejdes en ny årsplan gældende marts 2019 til marts 2020. Et udkast til ny 

årsplan skal udarbejdes, så bestyrelsen kan behandle og vedtage en ny årsplan på 

bestyrelsesmødet d. 28. februar 2019. På bestyrelsesmødet skal bestyrelsen evaluere 

den gamle årsplan samt komme med input til retning og indhold for den nye årsplan. 

Handlingsplan 2020 samt den gældende årsplan er bilag til dette punkt. 
a. Evaluering af indeværende årsplan og input til retning og 

indhold for ny årsplan U 
Bestyrelsen arbejdede i to grupper med fire områder: Yoga 
i kirken, Kristent-Muslimsk Samtaleforum, Kirkelige 
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handlinger i blandede familier og Provstinetværk om 
Samfund og Religion. 
Derefter fordelte bestyrelsen sig i grupper om 
Handlingsplanens tre pejlemærker 1) Religionsmødet - et 
anliggende for alle i folkekirken 2) Religionsmødet i 
sjælesorgen og de kirkelige handlinger 3) Religionsmødet i 
samfundet. 

Undervejs i arbejdet sendte bestyrelsesmedlemmerne 
individuelt respons og input pr. mail til sekretariatet, som 
arbejdsgruppen for den nye årsplan skal bruge som afsæt 
for at udarbejde et udkast til ny årsplan til behandling på 
næste bestyrelsesmøde. 

b. Udpegning af arbejdsgruppe I/B 
FU foreslår, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, der med udgangspunkt i 

bestyrelsens, forretningsudvalgets og sekretariatets input og overvejelser, 

udarbejder et 1. udkast til ny årsplan til behandling i forretningsudvalget d. 30. 

januar 2019. 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Jesper 
Hartvig Svärd, Poul Christian Tulinius, Kåre Schelde Busk, 
Michael Krogstrup Nissen og Kirsten Münster. 
 

4. Organisatorisk 
a. Orientering om proces vedr. religionsmødets fremtidige 

organisering i folkekirken O 
Der har været afholdt to møde hhv. d. 25. juni og 16. november med 

repræsentanter fra biskopperne og F&R. Ved sidstnævnte deltog også 

repræsentanter fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og 

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. 

Formand Michael Krogstrup Nissen orienterede om de 
igangværende drøftelser. Der skal forelægges en 
indstilling til bispemødet i januar. FU mødes til et 
ekstraordinært møde for at udarbejde F&R’s indstilling. I 
det ekstraordinære FU-møde deltager Marianne 
Christiansen. Da der pt. er mange åbne og ubesvarede 
spørgsmål, fik FU mandat til på bestyrelsens vegne at 
udarbejde en indstilling. Bestyrelsen anmoder samtidig 
biskopperne om, at bispekollegiets drøftelse i januar 
vendes med F&R’s bestyrelse inden en endelig beslutning 
om religionsmødets fremtidige organisering i folkekirken 
tages.  
 

b. Status på bestyrelsens sammensætning (Best.Skr.2018-29) 
O 
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Dorte Hedegaard er udtrådt af bestyrelsen. Rebekka Maria 
Brandt Kristensen er indtrådt i stedet som repræsentant 
for Lolland-Falsters stift pr. 1. januar 2019. Dorte 
Hedegaard var medlem af FU, hvorfor der skal udpeges 
nyt bestyrelsesmedlem til den vakante post. 
Andre bestyrelsesmedlemmer udpeget siden sidste 
bestyrelsesmøde er Jesper Hartvig Svärd (Fyens Stift) og 
Steen Kessel (Roskilde Stift). 
 

c. Udpegning af F&R repræsentant til Kirkeligt Samråd om 
Åndsfrihed (Best.Skr.2018-30) B 
Tom Friis og Poul Christian Tulinius deltager for F&R.  

 
5. Hvem vil bestyrelsen gerne inspireres af til arbejdet i F&R? U 

Der er tradition for, at bestyrelsesmøderne indledes med en times fagligt 
oplæg og drøftelse for at sikre opbyggelse af en fælles faglighed i bestyrelsen. 
På mødet laver vi en brainstorm over personer og emner, som vi fremover 
kunne tænke os at blive inspireret af til arbejdet i F&R’s bestyrelse. 
Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde. Gode ideer sendes 
evt. på mail til sekretariatet. 
 

6. Økonomi O 
a. Budgetrapport pr. 31.10. 2018 (Best.Skr.2018-31) 

Kasserer Esben Andersen gennemgik budgetrapporten, 
som er tilfredsstillende. Der var ingen bemærkninger. 
 

7. Orientering O 
a. Referat fra FU-mødet d. 21. juni (Best.Skr.2018-20) og FU-

mødet d. 22. august (Best.Skr.2018-25) og FU-mødet d. 7. 
november (Best.Skr.2018-32) 
Formand Michael Krogstrup Nissen orienterede om 
referaterne og understregede at det er vigtigt at 
bestyrelsesmedlemmerne orienterer sig grundt i 
referaterne. 
 

b. Ny stiftsdag om religionsmøde er fastlagt til d. 30. marts 
2019 
FU har fastsat dato for en ny stiftsdag i 2019. Stiftsdagen lægger igen 
op til, at stifterne sender en gruppe med rod i mange forskellige 
hjørner af stiftets arbejde fx stiftsudvalg, hospitalspræster, skole-
kirketjeneste medarbejdere, stiftsråd osv.  
Generalsekretær Kåre Schelde Busk orienterede om 
stiftsdagen d. 30. marts. Husk at reservere datoen. Der 
udsendes et program i januar. 
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c. 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.) 
- Hvert stift bedes aflevere en liste med punkter fra orienteringen til 
bestyrelsens sekretær Julie Damlund via jbd@km.dk på, før eller senest 
dagen efter mødet. 
 
Fyns Stift: 
Intet fremsendt. 

Haderslev Stift v. Kirsten Münster og Birgitte Rosager 
Møldrup: 
Arrangement 4. okt. i Hannerup kirke, Fredericia, 
arrangeret af migrantpræsterne om ”Traumatiserede 
flygtninge fra to perspektiver: Sjælesorg og psykologi”. 
Deltagelse af sognepræst Andreas Rasmussen, 
Apostelkirken på Vesterbro samt Leif Christensen og 
Mikkel Auning-Hansen, centerleder og 
behandlingsansvarlig på Rehabiliteringscenter for 
Torturofre – Jylland.  

 
Arrangement 14. nov. i Simon Peters Kirke, Kolding, 
arrangeret af stiftsudvalgene for Diakoni samt Folkekirke 
og Religionsmøde: ”Mødet med vore nydanske 
medmennesker”. Gudstjeneste v. biskop Marianne 
Christiansen om gæstfrihed, visning af filmen *JegErDansk’ 
med kommentarer af Alex Sabour, og oplæg v. Malene 
Fenger-Grøndahl om integration, flygtninge og diakoni – 
fulgt af samtale i grupper og debat. 

 
Kolding Provsti laver arrangementer i forbindelse med 
Interfaith Harmony Week uge 6. 

 
Stiftets migrantpræster og stiftsudvalg for Folkekirke og 
Religionsmøde tager i sept. 2019 på 14 dages studietur til 
Libanon for at lære af/om religionsdialog. 

 
Der er stadig efterspørgsel på “Frihed i tro og tale” om 
religionsfrihed på asylcentrene m.m. hvor en imam og 
Birgitte Møldrup underviser i fredelig sameksistens 
mellem religionerne i Danmark.  
På den nye provst i Vejles foranledning vil folkekirken i år 
være repræsenteret på helsemessen i Vejle. 
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Københavns Stift v. Michael Krogstrup Nissen: 
Københavns Kommune har sendt udkast til ny 
integrationspolitik i høring. Religion er slet ikke nævnt i 
udkastet. Repræsentanter fra stiftsudvalget har sendt et 
høringssvar. 

Lolland Falsters Stift v. Tom Friis: 
Udvalget planlægger foredragsrække med bl.a. Iben 
Tranholm, Dorte Enger og Steen Skovsgaard. Udvalget 
overtager stiftets medlemskab af SBE (Det europæiske 
Birgittaselskab) og er i det hele taget engageret i 
PilgrimsHuset som et oplagt sted for konkrete 
religionsmøder. Udvalget er indirekte involveret i en større 
Birgittadag til næste sommer, hvor hele Maribo bys 
handelsliv er med. Arbejdet i projekt “Kirken på landet” har 
fokus på brugen af selve kirkerummet, også som et sted 
for religionsmøder. Pt har vi udpeget to migrantpræster 
plus 2 resursepersoner, som deltager i diverse konferencer 
og sætter dette vigtige arbejde i system på stiftsplan. 

 
Ribe Stift v. Poul Christian Tulinius:  
I stiftet lægger vi meget vægt på at arbejde for at række en 
hånd ud til de østeuropæere, der bor hos os (det kan være 
almindelige tilflyttere, men ikke mindst de mange 
arbejdere, der er ansat ved landbrug og industri). Sidste nr. 
af bladet 'Stiftsnyt' var 'helliget' dette projekt. Lige nu 
pågår et arbejde for at engagere præster, menighedsråd i 
øvrigt, og sognene i at skabe rum for østarbejderne ved at 
invitere dem til diverse arrangementer, så som middag på 
tværs, sprogcafé, eller ved at knytte dem nærmere til 
kirkesognets almindlige aktiviteter (jeg er selv beskæftiget 
ved dette projekt, som forestås af Folkekirkens 
Tværkulturelle Center i Ribe Stift (se også pkt. 4). 

I stiftet har vi atter en præst for åndelig søgende efter Jette 
Dahls alt for tidlige død; den ny præst, Miriam Florez er 
ansat i en kvote 75-stilling, og arranger sammenkomster i 
Treenighedskirken og pilgrimsvandringer. Miriam Florez 
er, udover at være teolog, også uddannet som 
psykoterapeut og retræteleder. 

Vi har flere sprogcafeer i Ribe stift; jeg arbejder selv i en af 
dem, og skal besøge en anden i aften, nemlig sprogcafeen 
i Ådum, der har udført et pionerarbejde i stiftet. 
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Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe Stift (FTC)  er en 
væsentlig aktør i mødet med andre. Udover en 
stor sprogcafé i Esbjerg tager centret hånd om en række 
andre aktiviteter, rettet mod flygtninge og 
indvandrere/udenlandske studerende, så som 
undervisning i kristendom, engelsksprogede 
gudstjenester, og f.eks. madklubber. Derudover kan 
centret understøtte andre aktiviteter rundt om i Ribe Stift, 
hvis det ønskes, og centret kan via sin hjemmeside og 
f.eks. foredragsvirksomhed og samtaler give inspiration, 
som tilfældet   er i arbejdet med at møde østeuropæere, 
der er nævnt i pkt. 1 

Roskilde Stift 
Ikke repræsenteret på mødet. 

Viborg Stift v. Steffen Nørregaard: 
Stiftsudvalget har været på studietur til Libanon: 
Studiebesøg af 10 medlemmer af udvalget og 
arbejdsgrupperne. Steffen Nørregaard Rejseleder. 
Besøgte SAT7 TV studier, Mansurieh, NEST (Near East 
School of Theology), MECC (Middle East Council of 
Churches) og Chaldenian  Church Saint Raphael, Baabda 
samt Børnehjemmet Fuglereden I Byblos (Grundlagt af 
den danske missionær Maria Jacobsen. Spændende tur. 
SAT/ har startet en ny serie SAT7 Academy, som sender 
uddannelsesprogrammer for børn og unge. Det er 
populært i flygtningelejrene. 
Byblos er absolut anbefalelsesværdigt for besøg. der ligger 
rapporter og billeder på Viborg Stifts hjemmeside. 

 

Ålborg Stift 
Intet fremsendt. 

Århus Stift 
Intet fremsendt. 

d. Orientering fra biskopperne 
Udgår, da Marianne Christiansen ikke var tilstede sidst på 
mødet. 
 

e. Orientering fra formandsskabet 
Formanden berettede, at såvel Skandinavisk 
Religionsdialog Konference 22.-24. okt. og ”Konference for 
kristne og muslimske ledere i Danmark” 9.-10. nov. forløb 
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ualmindeligt vellykket. Stor ros til sekretariatet for 
tilrettelæggelsen! 

  

8. Evt. og næste møde O 
Bemærk at næste møde er torsdag den 28. februar. 

 

Referent: Julie Damlund/ksb 

 
 

Planlagte bestyrelsesmøder i 2019:  
Møderne foregår kl. 10-15 og som udgangspunkt i Odense Domkirkes 
menighedslokaler. 
 
28. februar (torsdag) 
4. juni (tirsdag) 
25. september (onsdag)  
28. november (torsdag) 

 


