Handlingsplan for F&R til 2020

F&R’s formål
Folkekirke og Religionsmødes formål er ”med udgangspunkt i evangeliets
forkyndelse at styrke folkekirkens møde med andre religioner og livstydninger.”
(F&R’s vedtæger § 2).

Pejlemærker
Frem til 2020 vil F&R’s arbejde tage udgangspunkt i tre pejlemærker. De tre
pejlemærker skal bidrage til, at folkekirken kan svare relevant på tre tendenser i
religionsmødet netop nu.

1. Religionsmødet - et anliggende for alle i folkekirken
Tendens:
I folkekirken har religionsmødet traditionelt været for eksperter og særligt
interesserede. Den tid er ovre. I dag er religionsmødet en opgave, der skal tages
hånd om mange steder i folkekirkens vidtforgrenede arbejde. Fx af folkekirkens
skoletjenester, funktionspræster eller af menighedsråd, der midlertidigt eller
vedvarende skal forholde sig til asylansøgere, flygtninge eller andre medborgere af
anden tro i sognet.
Handling:
F&R vil:
a. udbyde relevante efteruddannelser, kurser og netværk på
religionsmødefeltet for en bred kreds af folkekirkens ansatte og frivillige.
b. i samarbejde med stifter, stiftsråd, stiftsudvalg m.fl. arbejde med
religionsmødefeltets fremtidige organisering.
c. facilitere teologiske studieprocesser og samtaler om religionsmødet.
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2. Religionsmødet i sjælesorgen og de kirkelige handlinger
Tendens:
Religioner og livssyn har i en del år levet side om side i det danske samfund. I
folkekirken erfarer mange præster, at religionsmødet i dag også er rykket ind i den
enkelte familie. Det mærker folkekirken, når der skal være bryllup, dåb eller
begravelse, hvor religionsmødet kan rykke helt ind i kirkerummet. Folkekirkens
ritualer kommer her til at indgå i en hidtil ukendt sammenhæng.
Handling:
F&R vil:
a. facilitere en gennemtænkning af ritualer i folkekirken i lyset af, at der i dag
er et stigende antal familier med blandet religiøs identitet.
b. bidrage til at folkekirken kan organisere og medtænke sjælesørgeriske,
kateketiske og diakonale udfordringer, når kirken møder familier med
blandet religiøs identitet.
c. fremme bevidsthed om det religionsmøde og livssynsmøde, der til tider
opstår i samtalens rum. Fx i forbindelse med babysalmesang, dåbssamtaler
osv.
d. udvikle tiltag og materialer for mennesker med anden tro eller livssyn, der
ønsker et større kendskab til kristendommen eller at blive døbt.

3. Religionsmødet i samfundet
Tendens:
Religionsmødet er i dag et vilkår, der skal håndteres overalt i samfundet. Fx i
børnehaver, skoler, uddannelsesinstitutioner, kommunalpolitik og
sygehusverdenen. Overalt skal ledere, politikere, forældre og børn finde vej i et
hidtil ukendt univers af forskellige religioner og livssyn. Hvordan kan folkekirken
bidrage til, at vi som samfund udvikler evne til at leve i et sekulært samfund, der kan
rumme mennesker både med og uden religion?
Handling:
F&R vil:
a. udbyde læringsforløb i samarbejde med fagmiljøer udenfor folkekirken om
religionsmødets udfordringer i samfundsinstitutionerne.
b. udbyde uddannelsesforløb for provster og præster om at indgå i
samarbejde med eksterne aktører.
c. indbyde til en konference for kommunalpolitikere og embedsmænd i
kommunerne om religionsmødets udfordringer.
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d. i samarbejde med andre religiøse aktører i Danmark reflektere over
religionernes plads og medansvar for samfundets udvikling og undersøge
muligheden for at etablere et religionernes fællesråd i Danmark.

VIRKELIGHEDEN FREM FOR PLANERNE!
De seneste år har der i stigende grad været hændelser i ind- og udland, der har
forandret religionsmødets vilkår. Terrorangreb, øgede flygtningestrømme, partiers
fremmarch på den yderste højrefløj osv.
F&R vil:
•
•
•

omprioritere opgaver for planlagte aktiviteter, når uforudsete hændelser
opstår.
facilitere at folkekirken gennemtænker, handler og udveksler erfaringer
omkring nye former for kirkelig tilstedeværelse i tilspidsede situationer.
facilitere at folkekirken kommunikerer i samarbejde med relevante religiøse
aktører, når situationen kalder på det.

Vedtaget af bestyrelsen, 30.05.2017
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