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Referat af forretningsudvalgsmøde, Folkekirke og Religionsmøde 

Deltagende: Thomas Bro Wormslev Jakobsen, Aalborg Stift; Kristine 

Jersin, Viborg Stift; Niels Hviid, Aarhus Stift; Egil Hvid-Olsen, Ribe Stift; 

Kirsten Münster, Haderslev Stift; Mai Bjerregaard Andersen, Fyens Stift; 

Jesper Vigant Madsen, Lolland-Falster Stift; Sarah Krøger Ziethen, 

Roskilde Stift; Jørgen Degn Bjerrum, Helsingør Stift; Peter Skov-Jakobsen, 

Københavns Stift; Ane Kirstine Brandt, Folkekirke & Religionsmøde; Ida 

Louise Nielsen, Folkekirke & Religionsmøde. 

Møde onsdag d. 12. maj 2021 kl. 14.30-16.00, Teams 

Mødet indledtes med fælles refleksion over det nyudkomne Sharia 

Manifest (www.danskmuslimskmanifest.dk).  

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt.  

2. Referat fra 10. marts godkendt pr. mail 

Referatet fra 10. marts. godkendt pr. mail. Ligger til fysisk underskrivelse på 

mødet i august. 

3. Siden sidst – orientering ved Ane  

Godt samarbejde med Københavns Stift om det administrative og overførslen 

heraf.  

Flere møder med Det mellemkirkelige Råd om kommende samarbejder. Der er 

planer om webinarer først i 2022, webinarer fra 2021 har været afspillet over 

2000 gange. Generelt har DMR og F&R flere fælles interesser, som der 

samarbejdes omkring.  

Præsentation af F&R’s arbejde på Pastoralseminariet i København.  

Deltagelse i planlægning af Himmelske Dage i gruppen ”Tro på tværs”.  

Ønske om at finde veje til løbende at opdatere overblik over stifternes 

religionsmøder og arbejde hermed. 

Besøgsrunde i stifterne – mange allerede besøgt; nu Roskilde. Fremadrettet 

inviteres FU-medlemmerne med, når der er besøg i deres eget stift. FU-

medlemmer kan også bidrage med information til stiftsrådene i forbindelse med 

valg af medlem til Årsmødet ultimo 2021. Folkemødet bliver streamet i år, og 

derfor kan alle følge med i folkekirkens bidrag ”Det alternative kriseråd”, der 

giver stemme til kunstnere, filosoffer, museumsdirektører mfl.  

http://www.danskmuslimskmanifest.dk/
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Jødisk Kulturfestival: KREDENS live med Marianne Gaarden som samtalepartner. 

Kristent-Muslimsk Samtaleforums konference i 2021 planlægges på KMS-

styregruppemøder før sommerferien.  

4. Styregruppens etablering  

AKB og KM har haft møde med den udpegede styregruppe for at klæde dem på 

til arbejdet. Michael Krogstrup Nissen er valgt som kontaktperson. De er klar til 

første opgave; ansættelse af en ny medarbejder.  

De har stillet en række spørgsmål, som drejer sig om, hvordan man etablerer god 

synergi mellem stab-styregruppe-FU. F.eks. hvordan skal styregruppen 

fremsætte ønsker til FU? MKNI, KM og AKB arbejder videre med disse spørgsmål. 

Det understreges, at Årsmødet bliver af stor vigtighed for at få det 

organisatoriske maskinrum til at fungere bedst muligt.    

5. Arbejde på mål for 2022 

Åbning af samtale om mål for 2022 med fortsættelse på mødet i august. Det 

giver mulighed for at søge input fra bagland hen over sommeren.  

Samtalen tager udgangspunkt i mål for 2021. Antologien vil også tage tid i 2022. 

Udskudte aktiviteter kan tages op. Lokale netværk for tros- og livssynsråd kan 

bruges som pilotprojekter til et nationalt råd.  

Muligt kriterie for mål 2022 er udbredelsespotentiale uden hands on fra staben.  

Nogle har reageret på prioriteringen af en antologi. De ønsker sig 

netværksskabelse. Ikke ’bare’ en antologi. Derfor er det centralt, at antologien 

skal følges op med en række tiltag, der kan synliggøre F&R´s aktiviteter og skabe 

arrangementer, netværksdannelse og podcasts. 

Indbydelse til samtale om Sharia Manifestet. Ligger den ikke lige til højrebenet? 

Eller hører det mere til i KMS-regi? Måske ikke nyhedens interesse så meget 

længere, men for at sikre at initiativet får længere liv som podcast eller 

arrangement?  

6. Årsmøde i 2022 

Lørdag d. 26. marts. Lørdag er valgt af hensyn til mulige deltagere fra 

stiftsrådene, som har almindelige arbejdsliv. Når medlemmer til Årsmødet er 

valgt af stiftsrådene, skal FU stå bi med at klæde dem på til opgaven, så de er 

ajour med F&R, når vi mødes i marts.  
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7. Kalender:  

 

a) Heldagsmøde på Diakonissestiftelsen på 

Frederiksberg onsdag d. 18. august 2021 

Fra kl. 10.00-16.00 d. 18. august 2021.  

b) Fremtidig kadence omkring møderne 

De to årlige møder foreslås placeret i november og april. I april vil man kunne 

arbejde med idéer fra Årsmødet. I november vi man kunne arbejde på baggrund 

af bispernes godkendelse af mål for det kommende år. Disse to møder besluttes 

at være fysiske og skal afholdes forskellige steder i landet.  

Forslag om to digitale møder placeret imellem de to fysiske. Muligt møde 

mellem FU og styregruppe i løbet af efteråret. 

c) Nordisk Religionsdialog Konference 2021, 27.-29. 

oktober   

Nyt herom sendes ud, så snart det modtages.  

8. Eventuelt 

Anbefaling af ”Som brødre” på Teater Grob – udgivet som digtsamlingen 

”Kongen leve” på Gyldendal.  

Ønske om en række medlemmer fra FU, som vil bidrage i offentlig debat, når det 

bliver efterspurgt, som f.eks. af Radio4. EHO, TBWJ, NH og SZ melder sig. 

Københavns Stifts kommunikationsafdeling vil hjælpe. Brug dem!  

”Att ge plats för den andre?” er meget inspirerende, og flere ønsker en 

læsegruppe. AKB sætter i gang.   

Samarbejde omkring meditationsgudstjeneste i Roskilde Domkirke – man ønsker 

et samarbejde med andre. Henvisning til I Mesterens Lys.  


