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Efter 10 år som generalsekretær i Folkekirke & Religionsmøde (F&R) har Kåre
Schelde Busk valgt at søge nye udfordringer og tiltræder som sognepræst i
Fjordpastoratet i Odder Provsti syd for Aarhus d. 1. august 2019.
”Det har været 10 fantastisk spændende år i F&R og et kæmpe privilegium at
arbejde i et så dynamisk og udfordrende spændingsfelt som religionsmødet er både teologisk, pastoralt og organisatorisk. Undervejs har jeg mødt og arbejdet
sammen med utrolig mange inspirerende mennesker både i og uden for
folkekirken, som har sat varige aftryk. Det er jeg dybt taknemlig for”, udtaler Kåre
Schelde Busk i forbindelse med sin fratrædelse.
Formand for F&R, provst Michael Krogstrup Nissen, udtaler i den forbindelse.
”Kåre har i høj grad været med til at flytte religionsmødefeltet fra et specialistfelt
til et generalistfelt, der vedrører alle i folkekirken og i samfundet. Religionsmødet
er ikke længere noget vi sætter i scene. Det er noget, der er i vores levede liv.
Senest har Kåre stået i spidsen for en omfattende visionsproces om, hvordan
folkekirken i fremtiden kan varetage arbejdet med religionsmødet. Kåre har
insisteret på at undersøge, netværke og finde udtryk for, hvordan vi skal være
kirke i det mangfoldige samfund og samtidig haft blik for, at vi som folkekirke er
forpligtet på at bidrage til at opbygge vores fælles samfund.
Tak til Kåre for hans store indsats og engagement i F&R. Han vil blive savnet. Og
tillykke med stillingen.”

Faktaboks:
Kåre Schelde Busk er 44 år og cand.theol. fra Aarhus Universitet. Har desuden en
diplomuddannelse i ledelse fra Danmark Tekniske Universitet/DJØF-efteruddannelse. Han
har tidligere været sogne- og arresthuspræst ved Abildgaard Kirke.
Folkekirke og Religionsmøde er den institution i folkekirken, der specifikt arbejder med
religionsmødet og er et samarbejde mellem Fyens, Haderslev, Københavns, LollandFalsters, Ribe, Roskilde, Viborg, Aalborg og Århus stifter. F&R blev stiftet i 2002 og har i dag
sekretariat i det kirkelige kontorfællesskab på Diakonissestiftelsen på Frederiksberg.

