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Ved formand for styregruppen Michael Krogstrup-Nissen

Forløb forud for den nye organisation
I 2018 bad biskopperne stiftssamarbejdet F&R om at kigge på den fremtidige 
organisering af religionsmødearbejdet på nationalt plan.
F&R påbegyndte arbejdet, men blev hurtigt klar over, at indholdsdelen skulle 
afklares før strukturdelen. 
Det førte til en visionsproces med inddragelse af den daværende bestyrelse 
og af eksterne interessenter. Visionsprocessen for eksterne interessenter 
blev afholdt den 4. februar 2019, og den 28. februar 2019 blev der afholdt en 
visionsproces for bestyrelsen. Herefter blev materialet fra processen samlet i 
en anbefaling fra F&R’s daværende bestyrelse. Anbefalingen blev vedtaget af 
bestyrelsen 9. april 2019: ’Folkekirkens religionsmødeopgaver i et 5 – 10-årigt 
perspektiv – definering af fem arbejdsfelter og forslag til ny organisering’. 

Biskopperne behandlede anbefalingerne på deres møde den 23. -26. april 
2019 og valgte at følge F&R’s anbefalinger. Københavns Stift indsendte på 
vegne af biskopperne en ansøgning til Kirkeministeriet om, at der skulle 
oprettes et nyt samarbejde om religionsmøde. Dette samarbejde skulle 
forankres i Københavns Stift, men have nationalt opdrag. Sidste møde i det 
daværende F&R blev holdt i november 2019. Her blev arbejdet inden for den 
hidtidige struktur afsluttet. 

Baggrund for en ny organisering
Der har ikke været tale om en nedlæggelse af det hidtidige arbejde, snarere 
om en omstrukturering med ny organisering og nye vedtægter. Der er stor 
anerkendelse af det hidtidige arbejde, som det fortsatte arbejde og den nye 
organisering hviler på.
Ved den nye organisering har der været lagt vægt på at få en dynamisk 
struktur, så alle stifter kan blive involveret i arbejdet, selv om det er forank-
ret i Københavns Stift. Nøglen til at alle stifters involvering er en forankring 
i folkekirkens eksisterende struktur med henblik på sammenhængskraft, 
samvirke og synergi. 

Indholdsmæssigt er der i den nye struktur særligt fokus på netværksdeling 
og netværksdannelse. Forbindelse og remtræk fra det landsdækkende F&R 
til stiftsudvalg og ressourcepersoner i stiftet er essentielt, så det landsdæk-
kende F&R får effekt helt ned på sogneniveau og på det det lokale religions-
mødearbejde.
Linket mellem stifterne og F&R går via stifternes repræsentanter i FU, men 
også via medarbejdernes besøg i stifterne.
Feltet er gået fra at være et specialistfelt til et generalistfelt. F&R arbejder på 
at inspirere, understøtte og opfordre til, at der foregår religionsmødearbejde 
lokalt i sognene.
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Vedtægterne hedder ”Samarbejde mellem biskopperne benævnt Folkekirke 
& Religionsmøde”. Der er altså tale om et samarbejde mellem biskopperne.
Samarbejdets formål er, med udgangspunkt i evangeliets forkyndelse, at sty-
rke den danske folkekirkes møde med andre religioner i Danmark, herunder 
ved opsøgende arbejde. Der er i arbejdet både et internt og eksternt pers-
pektiv. I dette arbejde indgår blandt andet følgende elementer:

• at oprette en videns- og idébank om religionsmøde
• at opbygge netværk blandt lokale ressourcepersoner i de 10 stifter,      
fx de lokale stiftsudvalg og vedligeholde disse
• at kvalificere religionsmøder for fagprofessionelle, politikere og civil-
samfundsaktører
• at etablere netværk med andre religioner 
• at etablere netværk mellem ansatte og frivillige i folkekirken og op-
kvalificere ansatte og frivillige til religionsmødet 
• at udvikle dialogskabende materialer og redskaber til praksisreflek-
sion

Samarbejdets hjemsted er Københavns Stift, og biskoppen over Københavns 
Stift fører tilsyn med arbejdet.
Samarbejdet finansieres ved bevillinger fra Fællesfonden. For første gang i 
F&Rs historie er der er givet en varig bevilling til driften, der sikrer to fuld-
tidsansatte medarbejdere. Budget udarbejdes parallelt med stiftsadminis-
trationens budgetbidrag. Regnskab er et biregnskab til Københavns stifts 
årsregnskab. Inden regnskabet afleveres skal det forelægges de øvrige 
biskopper.

Organisationsdiagram
Se organisationsdiagram her
Hver biskop udpeger 1 medlem til forretningsudvalget (FU). Københavns 
biskop er født medlem og fører tilsyn med arbejdet. Funktionsperioden 
følger stiftsrådenes.
FU skal fastlægge de faglige retningslinjer og mål for F&R. Retningslinjer og 
mål drøftes med repræsentanter for stiftsrådene på det årlige møde (årsmø-
det).
FU udpeger en styregruppe efter indstilling fra biskoppen over Københavns 
Stift: 5 personer sammensat ud fra, at følgende kompetencer skal være 
repræsenteret: Viden om religionsmødet, ledelse og organisation, netværk 
og kontakt til civilsamfund og det kirkelige miljø. Styregruppen udarbejder 
sammen med medarbejderne en årlig beretning om arbejdet i F&R.

Medarbejdere i F&R ansættes efter styregruppens indstilling til Københavns 
Biskop. Biskoppen træffer den endelige beslutning om ansættelse/afsked af 
medarbejdere. Københavns Stiftsadministration er ansættelsessted.
Biskoppen over Københavns Stift kan nedsætte arbejdsgrupper og/eller 
faggrupper til konkrete opgaver eller som referencegrupper.

https://religionsmoede.dk/_Resources/Persistent/6/9/6/3/69637c242358dbfb75235b4a563956aa0ddec53e/Folkekirke%20og%20Religionsm%C3%B8de%20-%20organisationsdiagram-2021.pdf

