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Referat af forretningsudvalgsmøde, Folkekirke & Religionsmøde 

Møde onsdag d. 18. august 2021 kl. 10.00-16.00, Diakonissestiftelsen, 
Loftet  

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. 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt. 

2. Siden sidst (AKB) 

Ansættelser: Behov for synlighed hos F&R – et ønske fra FU. Vi har fået en 
kommunikationsansat i en måned i oktober 2021, Cecilie Raaberg, tidligere ansat 
ved Bibelselskabet.  

Ane Kirstine Brandt (AKB) og Ida Louise Nielsen har løbende møder om 
kommunikationsstrategi med Kirsten Weiss Mose, Københavns Stifts 
kommunikationsafdeling. 

I seneste nyhedsbrev fra F&R indgik debatindlæg af både Niels Hviid og Ingrid Ank 
som respons på Sharia Manifestet.  

Proces omkring ansættelse af studentermedhjælper er i gang.  

Konsulentstillingen er slået op efter heldagsmøde i styregruppen, der omhandlede 
opslaget og ansættelse. Michael Krogstrup Nissen, Rebecca Holst Andersen og Ane 
Kirstine Brandt er ansættelsesudvalget. 

F&R indgår i arbejdet med Himmelske dage i udvalget ”Tro på tværs”.  

F&R var samarbejdspartner til visning af ”Kredens” under den jødiske kulturfestival; 
hovedperson/dokumentarist genbesøger sin familie, der blev forladt i Polen. 

3. Orientering fra styregruppen (AKB) 



 

Det første fysiske møde afholdtes d. 24. juni 2021. Særligt om ansættelse af 
konsulent. Planlagt ansættelsesprocessen (AKB, Michael Krogstrup Nissen og 
Rebecca Holst Andersen).  

4. Remtræk i organisationen (Kirsten Münster (KM)) 

Forløb hen over forsommeren, hvor remtrækket i den nye organisering er objekt for 
refleksion med ekstern sparring ved konsulent Jens Henning Ravnsmed. KM og MKN 
inddraget i fælles samtale herom. Fokus på at FU og styregruppe har hver deres rolle 
og opgaver. Faste møde mellem KM, AKB og Michael Krogstrup Nissen det næste 
halve år med 3-4 ugers mellemrum.  

5. Faglige retningslinjer 

Bred samtale om faglige retningslinjer med udgangspunkt i F&R’s vedtægt paragraf 
6 om retningslinjer og mål, og med afsæt i arbejdsgruppen arbejde med ”Teologisk 
basis” og ”Mission og dialog”. KM præsenterer arbejdsgruppens foreløbige 
resultater. Michael Krogstrup Nissen har på et af gruppens møder understreget, at 
faglige retningslinjer skal forankres i religionsteologisk faglighed. Skal vi beholde 
”Teologisk basis” og ”Mission og dialog” i dets nuværende form eller evt. i let tilrettet 
form? Faglige retningslinjer skal bruges af styregruppen og de ansatte som 
pejlemærker. Skal også kunne læses af samarbejdsparter og bred målgruppe i 
folkekirken. Hvad er intentionen med F&R? 

Er vi et andet sted i dag ift. de oprindelige papirer? Stikord fra samtalen: Sproglig 
opdatering. Indholdsmæssig opdatering. Behovet for legitimering af 
religionsmødearbejdet. F&Rs formål og FK´formål. Mission. Religionsmøde er også 
relation imellem mennesker ikke alene imellem organisationer. Diakonal sendelse. 
Samfund. Upolemisk. Sekularitet. Uenighed hos andre og hos os selv er 
udgangspunkt for kreativitet. Vænne os til at omgås uenighed. 

Planen nu er, at Ida Louise Nielsen interviewer et par fra FU for at afdække, hvilke 
religionsteologiske formuleringer og positioner, som udspringer af praksis. Derefter 
skriver KM og AKB et udkast til en tekst, som behandles på næste FU-møde. 
Inspiration fra Kirkeligt Dialogsenter Oslos vedtægter. Dette er med henblik på at 
erstatte og/eller supplere ”Teologisk basis” og ”Mission og dialog”. Vi har allerede 
mål, vedtægter og forståelsespapir. Hvilke spørgsmål skal de faglige retningslinjer 
svare på, som vi ikke allerede har i de eksisterende dokumenter? Processen i FU har 
værdi i sig selv. 

De færdige faglige retningslinjer skal sammen med mål for 2022 præsenteres på 
Årsmødet i marts. 

6. Mål for 2022 



 

Gennemgang med udgangspunkt i mål for 2021. Udkast til mål for 2022 præsenteres 
på næste møde. 

 
7. Årsmøde 26. marts 2022 

AKB sender mail til stiftsrådene om valg til Årsmødet – FU-medlemmer cc. Der 
arbejdes med at inddrage FUV’s befolkningsundersøgelse som det faglige input til 
Årsmødet. Årsmødet afholdes på Hindsgavl Slot, Middelfart. 

8. Kalender:  

Nordisk Religionsdialog Konference 2021, 27.-29. oktober. Niels Hviid, Jørgen Degn 
Bjerrum og KM deltager hvis muligt. 

21. september 2021 (digitalt) 9.00-11.00 
18. november 2021 (Odense) med styregruppen heldags (minus 
EHO) 
3. februar 2022 12-14 (evt. minus SKZ og JVM) 
31. maj 2022 (fysisk i Aarhus) heldags 

IKS´ jubilæum d. 29. august 2021 – F&R repræsenteret ved Michael Krogstrup 
Nissen. 

9. Fysiske referater til underskrift  

Alle underskrevet. 

10. Eventuelt  

Intet til evt. 


