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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 
Onsdag d. 24. februar 2016 kl. 10.00-15.00 
Domkirkens menighedslokaler, Klosterbakken 2, 5100 Odense C 
 

Tilstede: Thyra Smidt og Michael Krogstrup Nissen, Københavns stift; 
Kirsten Münster og Birgit Urd Andersen, Haderslev stift; Heinrich 
Pedersen, Ribe stift; Karin Vestergaard og Steffen Nørregaard, Viborg stift; 
Annette B. Bennedsgaard, Århus stift; Birthe Jacobsen, Fyns stift; John 
Kingo Jensen, Roskilde stift; Dorte Hedegaard og Tom Friis, Lolland-
Falster stift; Thomas Bro Jacobsen, Aalborg stift; generalsekretær Kåre 
Schelde Christensen. 
 
Fraværende med afbud: Poul Erik Kammersgaard, Ribe stift; Susanne 
Kramer Madsen, Århus stift; Jesper Hougaard Larsen, Fyns stift; Thomas 
Hornemann-Thielcke, Roskilde stift; biskop Marianne Christiansen. 
 
Fraværende uden afbud: Lillian Risum, Aalborg stift. 

 
Bestyrelsesmødet indledtes med fagligt oplæg v. sygehusprovst Dorte 
Sørensen. Oplægget tog udgangspunkt i folkekirkens rolle, ressourcer og 
handlemuligheder i forhold til etablering af kirker/religiøse rum/neutrale 
refleksionsrum i forbindelse med opførelse af de nye supersygehuse. 

O = Orientering 
B = Beslutning 
I = Indstilling fra FU 
U = Udvikling 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden B 
Godkendt. 
 

2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 
26. november (Best.Skr.2016-01) B 
Godkendt og underskrevet. 
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3. F&R’s økonomi 
a. Godkendelse og underskrivelse af Årsrapport 2015 

(Best.Skr.2016-03) B 
F&R kom ud af 2015 med et overskud på 89 kr. (efter 
hensættelse på 6.500 kr. til facilitering af KMS i 2016.) 
Egenkapital pr. 1.1. er på 326.971 kr.  
Revisionspåtegningen er blank.  
Årsrapporten godkendes og underskrives. 
 

b. Godkendelse og underskrivelse af Revisionsprotokollater 
vedr. årsregnskabet 2015 (Best.Skr.2016-04 + 
Best.Skr.2016-05) B 
Revisionsprotokollater godkendes og underskrives. 
 

c. Forudsætninger for F&R’s økonomi i de kommende år O 
F&R’s økonomi er strammere i 2016 end hidtil pga.: 

• Tidligere hensættelse på 129.000 kr. er som 
planlagt anvendt i 2014 og 2015. 

• I 2015 har vi investeret i ny grafisk profil. 
• F&R har hidtil haft større overskud til hensættelser, 

bl.a. til facilitering af KMS. Dette beløb skal i 2016 
findes i budgettet. 

• F&R får 17.000 kr. mindre fra Fællesfonden i 2016 i 
forhold til 2015 pga. bidrag til 
Omprioriteringspuljen. 
 

  Forventninger til F&R’s økonomi i 2017: 
• Hvis vi ikke foretager os noget, mangler der 

410.000 i budgettet, svarende til 1/3 af budgettet. 
Dette svarer til 250.000 kr. til 
netværkskonsulentens løn og pension samt 
160.000 kr. til aktiviteter, kontorhold m.m.  

• Vi skal derfor arbejde med to budgetter i 2017.  

     Forudsætninger for FU’s forslag til budgetter: 
• KMS ønskes faciliteret med ekstern sekretær i 2016. 

Omkostning: 57.500 kr. som findes i budgettet + 
6.500 kr. som hensættes fra overskud i 2015. 

• Forslag om at budgettere med et forventet 
underskud i 2016 på 22.676 kr. 

     Konsekvenser for egenkapital: 
• FU har hidtil haft som målsætning at have 10 % af 

gældende budget i egenkapital. 
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• Primo 2016 før hensættelser: 326.971 kr. = 20% af 
budget. 

• Efter hensættelse på 6.500 kr. og budgetteret 
underskud (16.176 kr.). 304.295 kr. = 19% af budget. 

• Bestyrelsens beslutning om at finansiere sekretær til 
tænketank af egenkapitalen (76.000) 228.295 kr. = 
14% af budget. 

• Overgangsløsning med et budgetteret underskud. 
På sigt er det en uholdbar løsning, som skal 
medtænkes i budgettet for 2017 og ansøgning til 
Omprioriteringspuljeansøgning.  

 
d. FU’s forslag til budgetrevision 2016 (Best.Skr.2016-06) I 

Indtægter er nogenlunde status quo. 
Der spares lidt på kontorhold. 
Aktivitetsudgifter er steget, men det skyldes at facilitering 
af KMS på 57.500 kr., der hidtil har været finansieret af 
henlæggelse, er flyttet til: Konto 2313 under aktiviteter - 
tidl. konto 203 under lønudgifter). Så i realiteten er 
midlerne til aktiviteter beskåret. 
Pga. den pressede økonomi for 2016 foreslår FU at 
budgettere med et underskud på 16.176 kr., hvorved der 
skæres i egenkapitalen.    
Indstillingen fra FU blev vedtaget af bestyrelsen. 
 

e. FU’s forslag til ansøgning til Omprioriteringspuljen 
(Best.Skr.2016-07) I 
F&R’s nuværende bevilling fra Omprioriteringspuljen udløber ultimo 

2016. FU traf d. 28. aug. beslutning om at ville udarbejde en ny 

ansøgning for perioden 2017-2019. På FU-møderne hhv. d. 11. nov. og 

27. jan. har FU arbejdet med ramme og indhold for en ny ansøgning. På 

den baggrund indstiller FU en ansøgning til bestyrelsen, som skal 

behandles på bestyrelsesmødet. 

 

Formanden fremlagde FU’s forslag til ansøgning til 
Omprioriteringspuljen for perioden 2017-2019. Der er tale 
om en meget vigtig ansøgning for F&R, da økonomien 
beskæres med ca. 1/3, hvis F&R ikke får nye midler fra 
Omprioriteringspuljen.  
FU har udarbejdet en ansøgning med titlen: ”Folkekirken 
som ressource og diskursudvikler i et samfund, der leder 
efter måder at håndtere religion på i samfundet”. 
Projektet er forankret i F&Rs Vision 2018, med særligt 
fokus på to af visionens satsningsområder: 
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- At arbejde for flere ressourcer og relevante strukturer til 
håndtering af religionsmødet i folkekirken og det danske 
samfund. 
- At udvikle praksisorienterede læringsmiljøer, der styrker 
folkekirkens engagement i religionsmødet og relevans i et 
samfund præget af religiøs mangfoldighed. 
 
Projektet bevæger sig fra intern samtale mellem religiøse 
miljøer til interaktion mellem religiøse miljøer og det 
øvrige sekulare samfund, som dagligt er udfordret af 
religionsmødet og den religiøse mangfoldighed. 
Ansøgningen godtgør, at religionsmøde giver 
udfordringer bredt i det danske samfund, og at F&R har 
god læring at byde ind med som alternativ til samfundets 
neutralitetsdiskurs. 
 
Projektets formål er gennem ansættelse af en 50% 
projekt- og netværksmedarbejde at udvikle og facilitere: 

• en række fagspecifikke læringsmiljøer i 
samarbejde med eksisterende fora som f.eks. 
skoleledere, sygehuspersonale, asylcenterledere, 
boligselskaber m.m. med fokus på at udvikle 
alternativer til neutralitetsløsninger,  når religion 
skal håndteres i et samfund med forskellige 
religioner og livstydninger. 

• efteruddannelse af præster og provster i 
samarbejde med FUV mhp. at udvikle, hvad der 
skal til for at skabe en legitim plads for både 
folkekirken og religion i det sekulariserede 
samfund. 

• opbyggelse af netværk samt afholde konference – 
gerne i samarbejde med Kommunernes 
Landsforening for kommunalpolitikere og 
embedsmænd - mhp. håndtering af religion i et 
samfund med forskellige religioner og livssyn. 
 

Til formålet søges om 1.392.000 kr., fordelt over en treårig 
periode 2017-19, dvs. cca. 460.000 kr. årligt. 
 
Bestyrelsen indstiller, at ansøgningen fremsendes til 
Kirkeministeriet. 
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f. FU’s forslag til budget 2017 (Best.Skr.2016-06) I 
Der fremsættes to scenarier/budgetter for 2017. Det første scenarie 

bygger på, at F&R efter ansøgning får tildelt nye midler fra 

Omprioriteringspuljen i Kirkeministeriet for 2017-2019. Det andet 

scenarie afspejler F&R’s økonomi i 2017, såfremt der ikke tildeles nye 

midler fra Omprioriteringspuljen. 

 
Derfor arbejdes med to budgetter: Et budget/scenarie 
med en ny bevilling fra omprioriteringspuljen (1) og et 
budget/scenarie uden (2).  
Budget 1 standser minusvækst og giver samtidig 
mulighed for at udfolde aktiviteter i F&R på 2015-niveau. 
Budget 2 reducerer bemanding, aktiviteter og 
kontorfaciliteter. Der mangler 410.000 kr. i budgettet (i 
forhold til 2016), svarende til 1/3. Det drejer sig om 
250.000 kr. til netværkskonsulentens løn samt 160.000 kr. 
til aktiviteter, kontorhold m.m. Det er et meget alvorligt 
scenarie for F&R, som bestyrelsen i så fald må forholde sig 
til. Her vil en lang række aktiviteter blive nedlagt og 
sekretariatets bemanding blive reduceret. 
 
Bestyrelsen godkender FU’s indstilling til budget for 2017 
og der indsendes to budgetter/scenarier til 
Kirkeministeriet. 
 
 

4. Orientering O 
a. Referat fra FU-mødet d. 27. januar (Best.Skr.2016-08) 

Taget til efterretning. 
 

b. Sammensætning af Tænketank om kirkelige handlinger i 
et samfund med forskellige religioner og livssyn 
(Best.Skr.2016-09) O 
Tænketanken er nu fuldt sammensat med meget 
kompetence personer. Det er glædeligt, at alle de 
adspurgte (på nær en) har takket ja til at deltage i 
arbejdet. Tænketankens arbejde er rammesat til tre møder 
i perioden juni – december 2016. 
 

c. Status på handlingsplan 2015-2016 (Best.Skr.2016-10) 
F&R deltager på Himmelske Dage med arrangement om 
religion og kommunen, hvor Clement Kjærsgaard skal 
være ordstyrer, og det bliver et af kirkedagenes 
hovedarrangementer.  
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F&R bidrager til Folkekirkens Telt på Folkemødet i juni. 
Arbejdstitel for arrangement: Kirke, religion og 
civilsamfund.  
 
Tænketanksrapport om præsteuddannelsen har fået god 
omtale i medierne. Bestyrelsens medlemmer opfordres til 
fortsat at italesætte rapporten lokalt samt opfordre til, at 
samtaleoplægget til provstikonventer bringes i spil. 
 
Det overvejes i samarbejde med Folkekirkens 
Asylsamarbejde, om F&R’s dåbsoplæringsmateriale for 
muslimske konvertitter (Kristus-vejen) skal oversættes til 
andre sprog, eftersom der for tiden er mange 
konversioner blandt flygtninge. 
 

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

relevans for bestyrelsens arbejde om religionsmødet i folkekirken.  

Aalborg: Intet. 

Aarhus: Intet. 
    
Fyn: Et godt eksempel på religionsmøde på Midtfyn, hvor en 

landsby har modtaget 30 flygtninge, enlige mænd, hvor 
landsbyen har fundet kontaktfamilier, der har været 
fællesspisning ved Eid fest og høstfest. Udveksling af kultur 
og religion på frugtbar måde.   

Haderslev:  Stiftsudvalget for Folkekirke og Religionsmøde samt 
Stiftsudvalget for spiritualitet medvirkede med stand på 
stiftsdag d. 6. feb. Der var udarbejdet kort med 
religionsmøde cases som oplæg til debat. Andre 
 stiftsudvalg er velkomne til at rekvirere og benytte cases. 
Dog mere velegnet til arbejdsgrupper end forbipasserende 
samtaler. 

Stiftsudvalget for Folkekirke og Religionsmøde har stort 
fokus på nyankomne flygtninge, i forhold til såvel diakonale 
som dåbskatetetiske opgaver. 

Stiftet har ansat to asylpræster på hver 25% kvote for 
foreløbigt et år. 

Udvalget for ny spiritualitet planlægger stiftsdag til 
september om reinkarnations og sjælesorg. 
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København:  Den interreligiøse forening Tro i Harmoni holdt nytårskur i 
januar måned. Repræsentanter fra mange forskellige 
religioner deltog – herunder repræsentanter fra 
Folkekirken. 

World Interfaith Harmony Week blev markeret i første uge i 
februar i København. Stiftsudvalget og lokale kirker var en 
del af programmet. 

Stiftsudvalget har deltaget med en stand på Krop-Sind-Ånd 
Messen i februar. 

Stiftsudvalget arbejder på i højere grad at se stiftsarbejdet i 
lyset af F&R’s handlingsplan og aktiviteter. F&R’s arbejde 
skal være til inspiration, viden og samordning. 

Københavns Kommune skal modtage 325 flygtninge. 
Mødestedet på Vesterbro er inviteret til møde med 
kommunen mhp. at bidrage. 

Viborg:  Planer for fremtiden:  At invitere Viborg Stifts tidligere og 
nuværende deltagere i F&R’s forskellige netværk til et møde 
sammen med arbejdsgruppen for religionsmøde, med det 
formål at afsøge mulige indsatsområder vedr. 
religionsmøde og mødet med forskellige livstydninger. 

                          Studietur til Bruxelles i april for hele stiftsudvalget. Der 
planlægges bl.a. besøg i to dialogprogrammer.   

                          Stiftsstævne i november med asylansøgeres og 
flygtningenes vilkår i Danmark, som hovedtema. 

                          I 2017 – 500 året for Luthers teser – vil vi eventuelt være 
medarrangør af en kursusdag om: Teologi i praksis. 

 Tro møder Tro 2016: - et undervisningsprogram for 8. – 9. 
årgange i Ikast-Brande Kommune er netop afviklet. Med 
undtagelse af en skoles elever, deltog alle de øvrige i tre 
besøg i hellige huse og i religionernes event. 

Vi holdt forbønsgudstjeneste for forfulgte kristne og andre 
minoriteter i Viborg Domkirke d. 10. januar. Biskop Henrik 
Stubkjær forestod gudstjenesten. Prædikant var provst Poul 
Erik Knudsen. Korsang af Congolesisk minoritetsmenighed 
fra Farsø. 
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Stiftsrådet har besluttet en ny udvalgsstruktur i samråd 
med vores stiftspræst Peter Nikolaj Frøkjær-Jensen. 
Udvalgets navn er uforandret ”Stiftsudvalget for mission, 
økumeni og religionsmøde”.  Udvalget er som hidtil opdelt i 
tre permanente arbejdsgrupper, men kan nedsætte 
projektrelaterede ad hoc arbejdsgrupper. Udvalget består 
af stifts-præsten, en repræsentant for stiftsrådet samt en 
repræsentant fra hver af de permanente arbejdsgrupper. 
Formålet er at styrke det udadvendte arbejde i arbejds-
grupperne, idet selve udvalget i virkeligheden kun fungerer 
som et forretningsudvalg, der styrer økonomi mm. men 
ikke gennemfører selvstændige initiativer. Der skal for at 
styrke synergien mellem arbejdsgrupperne afholdes to 
konferencer årligt med deltagelse af alle medlemmer af 
udvalg og arbejdsgrupper. 

Lolland-F: Flygtningesituation og præsters adgang til asylcentrene er 
et aktuelt emne. Forskellige tiltag på bedding der vedrører 
lokalsamfundenes møde med flygtninge.    

Et udvalgsmedlems deltagen i F&R’s sognelæringsnetværk 
angående mødet med den nye spiritualitet bragte ”evnen 
til at lytte” i fokus. At lytte til kirkens medlemmer: ”Hvad 
med alle de medlemmer som ikke føler sig hjemme i 
højmessen?”. 

Stor forbønsgudstjeneste i Nykøbing med besøg fra 
Istanbul af Gürkan Adil som er kristen konvertit og tidligere 
muslim. 

 Udvalget støtter på opfordring en gruppe lokale eritreeres 
 deltagelse i Tværkulturel konference. 

 Tom Friis skal holde oplæg om kristendommens syn på 
 radikalisering på den lokale muslimskes efterskole.  

Ribe: Tværkulturelt center i Esbjerg har fået en bevilling til 
ansættelse af  volontør. 

Nye asylsteder i stiftet, hvor der foregår en del arbejde i 
folkekirkeligt  regi. Mange søger dåb.  Det undersøges om 
det er det muligt at give tolkehjælp til sognepræster i 
forbindelse med dåbsoplæring. 



 9 

Der er udsendt materiale til forbønsgudstjenester for 
forfulgte kristne i kirkerne i fastetiden 2016.   

Roskilde:   En præst er ansat som koordinator for arbejdet med 
asylansøgere og flygtninge i stiftet.  
 

e. Orientering fra biskopperne 
Intet. 
 

f. Orientering fra formandsskabet 
Intet. 
 

5. Evt. og næste møde (onsdag d. 31. maj 2016) O 
Intet. 
 
 
ref. KM 25.02.16./ksc 

 
 


