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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 
Onsdag d. 23. februar 2017 kl. 10.00-15.00 
Domkirkens menighedslokaler, Klosterbakken 2, 5100 Odense C 
 
O = Orientering 
B = Beslutning 
I = Indstilling fra FU 
U = Udvikling 

Tilstede: Thyra Smidt, Københavns Stift; Karin Vestergaard og Steffen 
Nørregaard, Viborg stift; Annette B. Bennedsgaard og René Høeg, Århus 
stift; Thomas Bro Jakobsen og Jens Knudsen, Aalborg Stift; Jesper 
Hougaard Larsen og Birte Jacobsen, Fyns stift; John Kingo Bech Jensen, 
Roskilde Stift; Heinrich Wichmann Pedersen, Ribe stift; Dorte Hedegaard, 
Lolland-Falsters stift; generalsekretær Kåre Schelde Christensen. 

Afbud: Kirsten Münster, Michael Krogstrup Nissen, Marianne Christiansen, 
Judith Kobbeltved Madsen, Tom Friis, Poul Erik Kammersgaard, Birgit Urd 
Andersen 
 

Bestyrelsesmødet blev indledt med fagligt oplæg v. bestyrelsesmedlem 
Thomas Bro Wormslev Jakobsen. Thomas har netop indleveret en ph.d. 
disputats om worldviews og deres betydning for religionsmødet med 
titlen: "At gå i krig eller At vandre sammen - Om verdenssyns betydning for 
interreligiøs dialog i en større dansk provinsby".  
 
 

DAGSORDEN 

1. Godkendelse af dagsorden B 
Bilag 05 er udgået.  
Dagsorden godkendt. 
 

2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet  
d. 29. november (Best.Skr.2017-01) B 
Godkendt og underskrevet. 
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3. F&R’s økonomi 
a. Godkendelse og underskrivelse af Årsrapport 2016 

(Best.Skr.2017-03) B 
Regnskabet godkendt og underskrevet. 
 

b. Godkendelse og underskrivelse af Revisionsprotokollater 
vedr. årsregnskabet 2016 (Best.Skr.2017-04 + Best.Skr.2017-
05) B  
Revisionsprotokol godkendt og underskrevet. 
 

c. Forudsætninger for F&R’s økonomi i de kommende år O 
F&R har fået en bevilling på 460.000 kr. fra 
Omprioriteringspuljen i 2017 og 2018 (i alt 920.000 kr.) 
F&R’s økonomi er dermed status quo frem til og med 2018. 
Det bør overvejes, om F&R fra 2019 skal søge 
Omprioriteringspuljen/Fællesfonden om en 
genopretningsbevilling. 
 

d. FU’s forslag til budgetrevision 2017 (Best.Skr.2017-06) I 
Bestyrelsen vedtog budgetrevisionen for 2017 
 

e. FU’s forslag til budget 2018 (Best.Skr.2017-06) I  
Bestyrelsen vedtog budgetforslag 2018 med forslag om, at 
konto 2313 præciseres i navnet. 
 

4. Organisatorisk 
a. Ny handlingsplan for 2017-19. Hvor langt er vi kommet i 

processen? (Best.Skr.2017-07) O  
Den nye handlingsplan blev indgående behandlet på sidste 
bestyrelsesmøde og input fra hhv. Stiftsudvalgene, de 
eksterne religionsmødeinteressenter og bestyrelsen bliver 
nu i FU omsat til en ny handlingsplan. På næste 
bestyrelsesmøde fremlægger FU et forslag til 
handlingsplan for 2017-19. 
 

b. 2-årig bevilling fra Omprioriteringspuljen (Best.Skr.2017-08 
+ Best.Skr.2017-09) B 
F&R ansøgte om en treårig bevilling og har fået midler til to år. FU 

indstiller til bestyrelsen, at projektet gennemføres som beskrevet i 

ansøgningen til Omprioriteringspuljen, så den sidste fase/år af projektet 

dækkes af F&R’s faste bevilling fra Fællesfonden. Projektet søges 

gennemført i tre faser – jf. bilag. 
Bestyrelsen beslutter at støtte det treårige projekt, selvom 
der kun er bevilget penge til to år.  
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FU’s forslag til at en plan for projektet opdelt i tre faser blev 
godkendt af bestyrelsen. Det giver F&R mulighed for at 
nedskalere projektet til to år, såfremt der ikke kommer nye 
midler til F&R i 2019. 
 

c. Repræsentant for Aalborg Stift, vakant O  
Jens Knudsen er udpeget som repræsentant for Aalborg 
Stift og afløser dermed Lillian Risum. Jens Knudsen blev ved 
mødets indledning budt velkommen i bestyrelsen af 
formanden. 
 

5. F&R’s nye hjemmeside - hvad kan den bruges til? U 
Inden bestyrelsesmødet opfordres alle bestyrelsesmedlemmer til at se sig lidt 

omkring på www.religionsmoede.dk 

F&R har fået ny hjemmeside, som blev præsenteret på mødet. 
Hjemmesiden er etableret i folkekirken.dk platform og ligner 
dermed folkekirkens officielle hjemmeside.  
Vær opmærksom på en stor ressource af undervisningsmateriale 
og inspiration som ligger her. Fx til konfirmander, gymnasier eller 
en samlet sektion om, hvordan man i det enkelte sogn kan komme 
i gang med religionsmødet. Se fx 
http://religionsmoede.dk/materialer/undervisning og 
http://religionsmoede.dk/materialer/kom-i-gang 
 
Bestyrelsens kommentarer: Det er en meget flot hjemmeside med 
grydeklart stof. Stifterne burde linke til hjemmesiden. Hvordan 
bevidstgør vi menighedsrådene om hjemmesiden som ressource i 
religionsmødet? 
Forslag om at F&R får en facebookside.  
  

6. Orientering O 
a. Referat fra FU-mødet d. 1. februar (Best.Skr.2017-10)  

Taget til efterretning. 
b. Status på handlingsplan 2015-2016 (Best.Skr.2016-11)  

Indtil ny handlingsplan foreligger, er F&R’s arebjde stadig 
struktureret efter handlingsplanen for 2015-16.  
Udførlig skriftlig status er udsendt. Derudover bemærkede 
generalsekretæren: 
- Rapporten fra Konference for kristne og muslimske ledere 
i Danmark 2016 er udkommet og blev omdelt.  
- Jarl Ørskov Christensen har opsagt sin stilling i F&R pr. 31. 
marts, da han fremover skal være sognepræst i Himmelev 
ved Roskilde. Generalsekretæren fremhævede Jarls store 
og dygtige indsats i F&R gennem 3 ½ år med udvikling af 
bl.a. Sognelæringsnetværk om folkekirkens møde med 
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samtidsspiritualitet samt udvikling af projektet 
Religionsteologi i praksis. Jarl ønskes alt godt i den nye 
stilling. Lige nu skal der findes nogle praktiske løsninger på 
en række arbejdsopgaver indtil en ny kan blive ansat. 
-  Arbejdet med oversættelse af dåbsoplæringsmaterialet 
”Tro i mødet” til farsi og arabisk skrider godt frem og 
forventes udgivet på F&R’s hjemmeside i foråret 2017. 
 

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

relevans for bestyrelsens arbejde om religionsmødet i folkekirken (3 min. 

til hvert stift.) 

- Hvert stift bedes aflevere en liste med punkter fra orienteringen til 

Dorte Hedegaard (der i fravær af bestyrelsens sekretær ved dette møde 

er referent) via dhe@km.dk på, før eller senest dagen efter mødet. 

 
Fyn:  
- Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense (FTS) er 
som altid engageret i kultur- og religionsmøde. 
- Ny opstart af international mødregruppe "Mamma Mia" 1. 
marts. 
- Tværkulturel Kvindegruppe mødes hver tirsdag 
- Sprogcafé 3 dage om ugen med 40-50 besøgende hver 
dag. 
- Internationale gudstjenester i Odense Domkirke med 50-
70 deltagere 
- Gudstjenester på engelsk 1 gang om måneden i 
Gråbrødre Klosterkirke med 20-25 deltagere (primært 
studerende og expats) 
- Mange samtaler, rådgivning, foredrag om kultur- og 
religionsmøde, besøg af konfirmandhold og 
menighedsråd. 
- Dåbsundervisning af konvertitter 
- Dialogmøder med ikke-kristne 
- En af FTS’ ledere er med i Odense Kommunes 
Mangfoldighedsråd 
- En af lederne skal medvirke i kommende bog om 
dåbstaler i serien "I hvert fald" 
- I 2016 ca. 6.500 besøgende til aktiviteter i FTS og ved 
gudstjenester. 
 
Haderslev: 
Intet fremsendt 
 



 5 

København:  
Fine arrangementer i forbindelse med FN´s Interfaith 
Harmony Week:  
- Ved kirke-moske- vandring på Vesterbro deltog over 50 
mennesker. Børne- og ungeborgmester Pia Allerslev, 
København, afsluttede turen på Mødestedet med et fint 
oplæg om Gæstfrihed. 
- Stiftsudvalget arrangerede i samarbejde med biskoppen 
lysgudstjeneste i Helligaandskirken søndag den 5. februar. 
 
Konference på Vartov med temaet: Preventing Violent 
Extremism Through Interreligious Dialogue med deltagere 
både fra både Mellemøsten og Danmark.  
 
Ålborg: 
Intet fremsendt 
 
Århus: 
Intet fremsendt 
 
Viborg:  
- Søndag d. 29. januar blev der afholdt forbønsgudstjeneste 
i Viborg Domkirke. Prædikanten var Lindvig Osmundsen, 
som i samarbejde med det lokale Indre Mission inviterer 
beboerne fra Udrejsecenter Kærshovedgård til en ugentlig 
Bibelcafé. 
- Der er dannet en arbejdsgruppe, med deltagere fra seks 
kirkesogne beliggende i forbindelse med Kærshovedgård. 
Church-a-Cross er både navn og målsætning for arbejdet. 
- Pt. følge biskop Henrik Stubkjær op på, at vi er nægtet 
mulighed for at oplyse om de arrangementer, der inviteres 
til udenfor udrejsecentret. 
- Arbejdsgruppen for religionsmødet afvikler om få dage et 
forberedende besøg i København, med henblik på senere 
at invitere åbent til: Besøg de hellige huse i København. 

Lolland Falster:  
Intet fremsendt 

Ribe:  
En del lokalt arbejde i byer med asylcentre 
I samarbejde med mellemkirkeligt udvalg blev der afholdt 
en gudstjeneste for migrantmenigheder, og det forventes 
også i dette samarbejde afholdelse af en studiedag om dåb 
og konvertering. 
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Lokalt holdes der en halv snes steder gudstjenester med 
bøn for forfulgte kristne.  
Arbejdet blandt de åndeligt søgende står overfor nogle 
ændringer i det kommende år af personalemæssige årsager  
 
Roskilde: 
Intet fremsendt  

d. Orientering fra biskopperne  
Intet at bemærke 
 

e. Orientering fra formandsskabet 
F&R har fået invitation til et nyt nærværk: Samråd om 
åndsfrihed. Tom Friis deltager pva. F&R.  
 

7. Evt. og næste møde (30. maj 2017) O  
- Den verserende debat om adgang til at bede på gymnasier og 
universiteter blev drøftet. Karin Vestergaard og Dorte Hedegaard 
kontakter formanden for studenterpræsterne mhp. på en kronik til 
aviserne. 

 
ref. Dorte Hedegaard/ksc 


