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UNGDOMMENS RELIGIONSMØDER
• Kristent-Muslimsk Samtaleforum (KMS): Den 

største faste arbejdsopgave i løbet af F&R’s års-
hjul er KMS. Det vil sige facilitering af styregrup-
pens arbejde samt planlægning og afholdelse 
af den årlige leder- og netværkskonference, som 
for første gang blev afholdt i Odense.

• Årets tema var: ”Hvem er de unge? Unges re-
ligiøsitet og identitetsdannelse”, og det lykkedes 
i forlængelse af årets tema at få mange flere 
unge deltagere med, end vi plejer. Rapport fra 
konferencen kan findes på hjemmesiden.

• Himmelske Dage: F&R har igennem de seneste 
år siddet i planlægningsgruppen ’Tro på Tværs’, 
og dette arbejde mundede ud i uropførelsen af 
teaterforestillingen ’Monologer i ruiner’.  
’Monologer i ruiner’ er tre nyskrevne tekster af 
unge prisvindende dramatikere med temaet 
religionsmøde. Monologerne ligger i fint layout 
på hjemmesiden til fri afbenyttelse. 

• KMS-styregruppen inviterede til en kristen- 
muslimsk pilgrimsvandring til Roskildes kilder. 

• Folkemøde: F&R er fast del af planlægnings-
gruppen for folkekirkens telt og bidrog med 
kirkeyoga samt en paneldebat om en tekst fra 
’Monologer i ruiner’. Forfatteren Julie Maj Jakob-
sen talte med Uzma Ahmed og Esther Safir om 
deres læsning af hendes tekst ’Ich liebe Gott’ og 
deres personlige oplevelser med religionsmøder 
i dag.   

UNDERVISNING OG OPLYSNING
• Webinarrække ”Plads til forskellighed”: 

Oplæg ved bl.a. Ingrid Ank fra Grundtvig-Aka- 
demiet, Sherin Khankan fra Mariam Moskéen, 
anglikansk pastor Smitha Prasadam og lektor i 
pædagogisk psykologi, Iram Khawaja. Afholdt 
i samarbejde med Migrantsamarbejdet og er 

‘DE UNGE’ HAR VÆRET ET GENNEMGÅENDE TEMA I FLERE AF DE OPGAVER VI HAR ARBEJDET MED. 
KMS, HIMMELSKE DAGE OG FOLKEMØDET HAR BÅRET PRÆG HERAF.

tilgængelige på hjemmesiden.
• Digital studietur til Norge: Webinarer med 

besøg hos de norske stifters kirkelige dialog- 
centre samt Samarbejdsrådet for Tro- og 
Livssynssamfunn. Tilgængelige på hjemmesid-
en. 

• Undervisning: Pastoralseminariet (FUV) i 
København og Aarhus, Kirke-kulturmedarbej- 
deruddannelsen og 3K på Diakonissestiftelsen. 

SAMARBEJDE OG NETVÆRK
• Stiftsbesøg: F&R har som fast opgave at besøge  

alle stifter hvert år. Dette har bl.a. resulteret i en 
netværksdag om lokalt religionsmøde i Hader-
slev Stift. Netværksdagen tilbydes alle stifter og 
provstier. Se produkt på hjemmesiden.

• Nordisk samarbejde:
• Svenska Kyrkans religionsmødearbejde:   

Studietur til Göteborg sammen med præster fra 
Roskilde og Aarhus stifter, arrangeret i sam- 
arbejde med stiftsadjunkt för integration och 
interreligiösa relationer, Henrik Frykberg.

• Oplæg ved Ivar Flaten, præst og tidligere leder 
af Kirkelig Dialogsenter i Drammen: ”Lokal dia-
log i Drammen. Noen erfaringer fra vår by” på 
biskopmøde i Gellerup.

• Oplæg ved Tonje Kristoffersen, leder af Kirkelig 
Dialogsenter i Oslo: ”Det livssynsåpne samfunn. 
Den Norske Kirke og Samarbeidsrådet for Tro og 
Livssynssamfunn” på forretningsudvalgsmøde i 
Odense.

• Bibellæsegruppe: Udvikling af bibellæse- 
gruppe om “rødder og ruter” brugt i både dansk 
og nordisk kontekst.

• Dialoggrupper hos Islamisk-Kristent 
Studiecenter (IKS): Deltagelse i dialoggrupper 
og netværksdannelse.

FOLKEKIRKE & RELIGIONSMØDE

- 1 -

HVAD HAR PRÆGET F&R’s ARBEJDE I 2022?

https://religionsmoede.dk/kristent-muslimsk-samtaleforum/konferencer-og-rapporter
https://religionsmoede.dk/_Resources/Persistent/f/b/b/c/fbbcf42f3ce5ca74f3f59ab7a15c3eed877d8094/Monologer-i-ruiner.pdf
https://religionsmoede.dk/fordybelse/podcast-webinarer/ny-webinarserie-plads-til-forskellighed
https://religionsmoede.dk/fordybelse/podcast-webinarer/digital-studietur-til-norge
https://religionsmoede.dk/fordybelse/podcast-webinarer/digital-studietur-til-norge
https://religionsmoede.dk/netvaerk/provstinetvaerk-om-samfund-og-religion


ÅRSBERETNING 2022

FOLKEKIRKE & RELIGIONSMØDES HISTORIE

I 1998 nedsatte folkekirkens biskopper et islamud-
valg, der skulle beskæftige sig med folkekirkens 
møde med de religioner, som mennesker af anden 
etnisk oprindelse i Danmark har. Biskopperne øn-
skede et samtaleforum og inspirationsfællesskab, 
hvor stifternes forskellige erfaringer blev inddraget. 
Udvalget afleverede en rapport i slutningen af år 
2000: ”Samtalen fremmer forståelsen”. Den inde-
holdt nogle anbefalinger, som handlede om behov 
for kirkens egen bevidstgørelse, om dialoggrupper 
mellem kristne og muslimer, om øget forskning og 
undervisning i religionsteologi, og at der på lands-
plan blev ansat en islamkonsulent. 

Det blev to biskopper, som arbejdede videre med 
anbefalingerne, Karsten Nissen i Viborg og Kjeld 
Holm i Århus. Biskoppernes ræsonnement var, at 
der måtte en ny organisation til for at drive arbej-
det frem. Folkekirke & Religionsmøde blev stiftet i 
november 2001. I  kan nok høre, at fokus i rappor-
ten var på islam – og det blev ikke mindre aktuelt 
efter 11/9. Ikke desto mindre var det et klart krav fra 
biskopperne, at F&R ikke alene skulle adressere 
mødet med muslimer og andre trossamfund, men 
også med den nyåndelige spiritualitet. Og sådan 
blev det – det har hele tiden været sådan, at F&R har 
gået på 2 ben og adresseret begge møder.

F&R definerede tre virkefelter:

a. Indadtil med kirkelig selvbesindelse – at 
klæde folkekirkens ansatte og medlemmer på 
til at reflektere over religionsmødet og tage del 
i det.
b. Brobygning – i samtale og dialog med men-
nesker og menigheder af anden tro.

c. Mission: at være åben overfor mennesker, 
der opsøger den kristne tro med anden trosba-
gage.

Ud fra disse tre virkefelter er der gennem årene 
blevet arbejdet med meget forskelligt og her følger 
nogle eksempler:

• Lytterunder til nyåndelige miljøer og muslimske 
miljøer– som bl.a. førte til etablering af det årlige 
møde i Kristent Muslimsk Samtaleforum, der har 
eksisteret siden 2006.
• Inspirations- og vidensdeling til stifterne og mel-
lem stifterne, og via F&Rs vidensbank på hjemmesi-
den.
• Kursusvirksomhed i samarbejde med FUV i Løgum-
kloster, til dygtiggørelse af Folkekirkens præster og 
andre medarbejdergrupper.
• Netværk med andre kirkelige organisationer inden-
for feltet, med udenlandske samarbejdspartnere, 
ikke mindst det skandinaviske netværk.
• Bogudgivelser til fremme af religionsteologisk 
refleksion.
• Udarbejdelse af dåbsoplæringsmaterialet 
”Tro i mødet”, indføring i kristentro i et religiøst 
mangfoldigt samfund i to forskellige versioner, 
adresseret både til mennesker med muslimsk tros-
bagage og med nyspirituel trosbagage.
• Studietur til Holland for biskopperne – med en 
uges inspiration og refleksion om religionsmøde for 
nogen af kirkens beslutningstagere.

I 2019 ønskede biskopperne at tænke nyt. Ikke fordi 
sagen var blevet uaktuel – tværtimod. Religions-
møder finder i dag sted overalt, hvor mennesker 
mødes, synlige eller mere skjulte, fordi kulturel, 
religiøs og livssynsmæssig mangfoldighed bare er 
blevet stadigt større.

Ved formand for forretningsudvalget Kirsten Münster
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 Studentermedhjælper, anhu@km.dk
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Ansatte i F&R

’Folkekirke og Religionsmøde’ (F&R) har til opgave at styrke folkekirkens møde med mennesker med andre reli-
gioner og livssyn i Danmark. Det sker med afsæt i den kristne tro. Målet er at bidrage til et samfund, der bygger 
på religionsfrihed, ligeværdighed og plads til forskellighed.

Det indebærer at:

• F&R virker for at styrke relationer til tros- og livssynssamfund i Danmark, for gennem samtale og handling 
at fremme gensidig forståelse.

• F&R samarbejder bredt med forskellige samfundsaktører for at styrke anerkendelsen af troens og livssynets 
plads og betydning i et demokratisk samfund.

• F&R virker indadtil i folkekirken for at fremme forståelse for religionsmøder og for at udvikle kompetencer 
hertil. 

FAGLIGE RETNINGSLINJER FOR F&R
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