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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 
Tirsdag d. 29. maj 2018 kl. 10.00-15.00 
Domkirkens menighedslokaler, Klosterbakken 2, 5000 Odense C 
 

Plan for mødet: 
 
Bestyrelsesmødet er det første møde i bestyrelsesperioden 1. april 2018 til 31. 
marts 2022. Med syv nye bestyrelsesmedlemmer vil vi ved dette møde, inden 
vi tager hul på dagsorden, prioritere at give god tid til: 

• at præsentere os for hinanden 
• fortælle om hvordan F&R som organisation ser ud 
• præsentere den nuværende Handlingsplan 2020 og den nuværende 

årsplan (vedtaget handlingsplan og årsplan er vedhæftet dagsorden) 
• præsentation af arbejdsopgaver og muligheder for bestyrelsens 

medlemmer 
• sammen drøfte hvordan F&R’s arbejde på landsplan hænger sammen 

med arbejdet i stifterne 
 
Herefter behandling af dagsorden.  
 
14.00-15.00: Fagligt oplæg for bestyrelsen med efterfølgende drøftelse:  
Præsentation af undersøgelsen ”Moskéer i Danmark II – en ny kortlægning 
af danske moskéer og muslimske bedesteder” fra 2017 v. professor Lene 
Kühle og videnskabelig assistent Malik Larsen, Aarhus Universitet 
 
Tilstede: Biskop Marianne Christiansen; Michael Krogstrup Nissen, 
Københavns stift; Judith Kobbeltvedt Madsen, Roskilde stift; Dorthe 
Hedegaard og Tom Friis, Lolland-Falster stift; Ole Nielsen, Fyns stift; Kirsten 
Münster og Birgitte Rosager Møldrup, Haderslev stift;, Heinrich Pedersen og 
Poul Christian Tulinius, Ribe stift; Steffen Nørregaard, Viborg stift; Esben 
Andersen og Annette Vinther Hedensted, Århus stift; Thomas Bro Jacobsen 
og Jens Knudsen, Aalborg stift; generalsekretær Kåre Schelde Busk. 

Fraværende med afbud: Julie Damlund, Københavns stift; Karin Vestergaard, 
Viborg stift. 
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DAGSORDEN  
 
O = Orientering 
B = Beslutning 
I = Indstilling fra FU 
U = Udvikling 
 

1. Godkendelse af dagsorden B 
Godkendt. 
 

2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet  
d. 28. februar (Best.Skr.2018-10) B 
Godkendt og underskrevet. 
 

3. Konstituering af bestyrelsen  
a. Status på ny bestyrelsesperiode (Best.-Skr.2018-13) O 

Ny fireårig bestyrelsesperiode pr. 1. april 2018. På mødet gives en status over 

stifternes og biskoppernes udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer pt.  

Der er rundsendt et bilag med oversigt over den nye 
bestyrelse. 16 stiftsrepræsentanter og en repræsentant for 
biskopperne er pt. blevet udpeget til bestyrelsen. Pt. er der to 
vakante pladser i bestyrelsen, som vi forventer at hhv. Fyens 
Stift og Roskilde Stift udpeger snarrest muligt. 
 

b. Valg af formand B 
Jf. F&R’s vedtægter §5 stk. 3, vælger bestyrelsen en formand blandt 

bestyrelses medlemmer. Den nuværende formand Annette B. Bennedsgaard 

er trådt ud af bestyrelsen og genopstiller dermed ikke. 

Michael Krogstrup Nissen vælges som formand. 
 

c. Valg til det øvrige forretningsudvalg B 
Jf. F&R’s vedtægter §5 stk. 3, vælger bestyrelsen en næstformand, kasserer, 

sekretær samt yderligere et FU-medlem blandt bestyrelses medlemmer.  

Kirsten Münster vælges som næstformand, Esben Andersen 
vælges som kasserer, Julie Damlund vælges som sekretær. 
Desuden vælges som 5. FU medlem Dorte Hedegaard.  
 

4. Økonomi O 
a. Budgetrapport pr. ultimo april (Best.Skr.2018-14) 

Budgetrapporten er ikke udsendt pga. vanskeligheder med 
nyt FLØS system. Rapporten eftersendes. 
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b. Orientering om indsendt ansøgning til Omprioriteringspuljen i 
Kirkeministeriet (Best.Skr.2018-15) 
På bestyrelsesmødet d. 28. februar blev forretningsudvalget bemyndiget til 

at udarbejde og indsende en ny ansøgning til Omprioriteringspuljen med 

frist d. 1. maj. 

Der har været drøftelser om, hvordan F&R’s økonomi sikres i 
de kommende to år. Ansøgningen svarer til ca. 30% af F&R´s 
økonomi fra 2019 og er helt afgørende for at kunne 
opretholde F&R’s aktivitetsniveau. Ansøgningens titel er ”Nye 
læringstiltag om folkekirkens religionsmøder”, og der er søgt 
til 3 projekter:  
1. Læringsforløb om julegudstjenester i den mangfoldige 
skole  
2. Læringsforløb om yoga i folkekirken 
3. Provstinetværk om samfund og religion 
Der er ansøgt om 465.000 kr. årligt i perioden 2019-2020. 
Ansøgningen har været forelagt biskopperne på bispemødet i 
slutningen af april. 
 

5. Organisatorisk 
a. FU’s forslag til mødekalender for bestyrelse og FU i 2019 

(Best.Skr.2018-16) I 
Forslaget godkendes. 
 

b. Proces for udarbejdelse af ny årsplan (Best.Skr.2018-17) I 
Pga. generalsekretærens fædreorlov fra 19. juli til 17. okt. 
vedtages det, at en ny årsplan først udarbejdes efter 17. okt. 
Arbejdet påbegyndes i november med henblik på vedtagelse i 
bestyrelsen feb. 2019. Der er nok af gode arbejdsopgaver at 
tage fat på, selvom den gældende årsplan forlænges. 
 

6. Orientering O 
a. Skandinavisk Religionsdialog Konference d. 22.-24. oktober 

2018 (Best.Skr.2018-18) 
Bestyrelsesmedlemmer bedes være med til at formidle 
kendskab til konferencen og opfordres også til gerne selv at 
deltage. Det er et oplagt forum for erfaringsudveksling og 
netværksopbygning med kolleger i nabolandene. 
 

b. Referat fra FU-mødet d. 16. (Best.Skr.2018-11)  
Taget til efterretning. 
 

c. Orientering fra stifterne ved bestyrelsesmedlemmerne 
- Kortfattet orientering om nye tendenser og tiltag i stifterne med relevans 

for bestyrelsens arbejde om religionsmødet i folkekirken. 
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Aarhus: I stiftet er der ingen faste udvalg, men udelukkende 
projektudvalg. Helhedsplan Gellerup involverer Gellerup Kirke. 
Der er godt samarbejde mellem kirke og kommune med 
visioner om etablering af højskole samt lokale projekter.  
I Skjoldhøj sogn ansættes en ny præst med særlig fokus på 
beboere med anden etnisk baggrund end dansk.  
 

Fyn: Intet.  

Haderslev:  Haderslev stift har i samarbejde med Det Mellemkirkelige Råd 
og Danmarks statistik indhentet data på antal indvandrere. På 
provstiplan kan man se antal borgere opgjort på 
oprindelsesland, og for hvert sogn kan man se antal 
indvandrere og efterkommere. Statistikken vil være en hjælp til 
at sogne og provstier bliver mere klar på, hvem de lokale nye 
danskere er – og målrette kirkens tilbud efter det. 

 Biskoppen og stiftsudvalget sonderer muligheden for at 
etablere et regionalt Religionernes Råd. 

 En muslimsk gravplads er etableret i Haderslev, på et stykke jord 
eget af folkekirken. 

 I Kolding arrangers Interfaith Harmony Week i 2019. 
 ”Frihed i tro og tale” forsøges via migrantpræsterne formidlet 

ud til alle sprogcentre. 
 Biskoppen tilrettelægger i 2019 en studietur for stiftets 7 

migrantpræster til Beirut for at lære af religionsmødet der. 
 
København:  Stiftsrådet har udpeget medlemmer af stiftsudvalget for en ny 

4-årig funktionsperiode. Kommissoriet bliver mere smalt og det 
er godt. Perioden begynder 1. juni. Der er både nye og gamle 
ansigter.  

Roskilde: Udvalget har konstitueret sig.   

Lolland-F: Flere foredrag er på bedding: Steen Skovsgaard om dommedag 
i Islam og Kristendom; et om kristen yoga + et om SAT7.  
Religions pædagogik og Migrantpræst med i udvalget.  
En gruppe deltog i F&R’s Stiftsdag i Fredericia, som ikke blot var 
"Tordenskjolds soldater", det viser sig at være en fordel.  
Et hold på syv præster har været på studietur til Beirut. 
Hovedformålet var at pleje venskabsbånd med en evangelisk 
armensk menighed i Libanon, der blev dog også tid til et 
dialogmøde med både sunnier og shiaer.  
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Ribe: Der laves om på udvalgsstruktur, så det gamle udvalg for 
mission og religionsmøde fusionerer med Det mellemkirkelige 
stiftsudvalg.  Det samlede udvalg nedsætter underudvalg. 

 

Viborg:  Stiftsudvalget arrangerede en tur til København med besøg på 
Mødestedet på Vesterbro, Dansk Islamisk Center, hvor vi bl.a. 
mødte hospitalsimam Naveed Baig og Imam Ali moskeen på 
Nørrebro. Desuden besøg i shiitisk moske. Den udbytterige tur 
havde 12 deltagere. 
I Ikast har man afholdt et arrangement for 8. og 9. klasserne om 
tro møder tro. Deltagelse af folkekirke, muslimer og hinduer. 
Meget givtigt arrangement for de unge. Et tilsvarende 
arrangement afholdes for 2.´gere på Ikast gymnasium hvor 
gymnasiets religionslærere også medvirker. 
Stiftsudvalget holder stiftsstævne i november om Jerusalem – 
Stridens stad og hellig by. 
Vi er et fælles udvalg for mission, økumeni og religionsmøde 
med 5 medlemmer + en stiftspræst. Opgaverne er delegeret til 
4 arbejdsgrupper for hhv. mission, mellemkirkelig, 
religionsmøde samt en arbejdsgruppe for asylanter og 
migranter. 
  

Aalborg: Forårets Helsemesse i Aalborg er flagskib for stiftsudvalget og 
fungerer godt. Der er stor accept af folkekirken fra de øvrige 
deltagere. 

 Der er planer om stiftsstudiedag med temaet kaldshistorier og 
trosskifte. 
Biskoppen har nedsat udvalg for migrantarbejde, hvor der på 
dette område samarbejdes med frikirkerne. 
 

d. Orientering fra biskopperne 
Religionsfriheds-netværket fortsætter og mødes 3-4 gange om 
året. 
 
Tænketanks-rapporten om kirkelige handlinger har været 
præsenteret for provsterne i Haderslev stift. Det er enighed 
om, at det er en vigtig drøftelse. 
 
Biskopperne har drøftet debatten om omskærelse.  
 

e. Orientering fra formandsskabet 
Formand og næstformand agter at sparre og fordele 
opgaverne.  
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7. Evt. og næste møde O 
Bestyrelsesmøder i resten af 2018: 
- torsdag d. 20. september 2018 
- onsdag d. 28. november 2018  

 
Ref. Kirsten Münster / ksb 

 

 


