
 

 

 

 Folkekirke og Religionsmøde 

Peter Bangs Vej 5b 

2000 Frederiksberg  

 

Ane Kirstine Brandt 

Konstitueret generalsekretær 

Mobil: 52 50 63 65 

 

Referat af forretningsudvalgmøde; Folkekirke og Religionsmøde 

Deltagende: Jørgen Degn Bjerrum, Helsingør Stift; Kristine Jersin, Viborg 

Stift; Jesper Vigant Madsen, Lolland-Falster Stift; Sarah Krøger Ziethen, 

Roskilde Stift; Peter Skov-Jakobsen, Københavns Stift; Thomas Bro 

Wormslev Jakobsen, Aalborg Stift; Kirsten Münster, Haderslev Stift; Egil 

Hvid-Olsen, Ribe Stift; Niels Hviid, Aarhus Stift; Mai Bjerregaard Andersen, 

Fyens Stift; Ane Kirstine Brandt, Folkekirke & Religionsmøde. 

Møde onsdag d. 10. marts 2021 kl. 13.30-15.00, Teams 

Mødet indledtes med refleksion over citaterne: 

• God must like diversity because God sure has created a lot 

of it.’ Source unknown 

• ‘Diversity is being invited to the party. Inclusion is being 

asked to dance.’ Verna Myers 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden godkendt med tilføjelse af nyt pkt. 6: Drøftelse af 

årshjul og nyt på pkt. 8: Eventuelt. 

 

2. Referat fra 8. februar godkendt pr. mail 

Referat fra 8. februar godkendt inklusiv tilføjelsen ’Afbud fra 

Jørgen Degn Bjerrum og Peter Skov-Jakobsen’.  

 

At være politisk – hvad vil det sige? Religionsmøde er potentielt et 

politisk felt. Arbejdsopgaverne ligger hovedsagligt i det at levere 

til og på de indre linjer (jf. terminologien forsyningstrop fra mødet 

d. 8. februar 2021, hvor der blev skelnet mellem F&R som 

forsyningstrop/musikkorps og butik/konsulent). 

 

Skelnen imellem kommunikation omkring vore egne tiltag, som 

skal følges til dørs og så eksterne forhold, som vi hver især kan 

tage op. 

 

3. Mål for 2021 (vedhæftet forslag)  

Forslag til mål 2021 vedtaget og udsendes med referatet. Alle de 

nævnte punkter arbejdes der på, undtagen punkterne under 

overskriften: ’Andre opgaver som foreløbigt er udskudt.’ Disse 

tages op til overvejelse i forbindelse med mål for kommende år. 

 



 

 

 

4. Faglige retningslinjer 

Orientering fra arbejdsgruppen om faglige retningslinjer fra det 

første møde, som Michael Krogstrup Nissen deltog i. FU er subjekt 

for de faglige retningslinjer, og styregruppen er modtager. 

 

Processen er væsentlig, da faglige retningslinjer skal præcisere 

hvori F&R´s legitimitet og eksistensberettigelse består, og derfor 

må processen gerne tage tid.  

 

Der etableres tre undergrupper:  

 

• Hente inspiration udefra (Thomas og Egil) 

• F&Rs historiske dokumenter (Mai og Jørgen) 

• Er der andre kompetencer som skal inddrages i arbejdet? 

(Kristine og Sarah).  

 

5. Styregruppen  

Styregruppen er fuldtallig og indkaldes til første møde: 

 

Anton Pihl, menighedsrådsmedlem på Vesterbro og i bestyrelsen 

for Landsforeningen af Menighedsråd 

Ingrid Ank, teolog og leder af Grundtvig Akademiet og formand 

for Foreningen Åndsfrihed 

Michael Krogstrup Nissen, provst på Amager og tidligere formand 

for F&R 

Rebecca Holst Andersen, præst i Ravnsbjergkirken 

Sigrid la Cour Sonne, flygtninge- og indvandrerpræst i 

Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense. 

 

6. Årshjul  

Præsentation af udkast til årshjul. 

Fremlæggelse af årsrapport ved årsmødet vil betyde, at en tidlig 

placering af årsmødet skaber arbejdspres lige efter jul.  

 

7. Kalender 

Udmelding om dato for heldagsmøde i august kommer snarest. 

Forslag om fælles rejse til Finland i forbindelse med Nordisk 

Religionsdialog Konference 2021, 27.-29. oktober. Positive 

tilkendegivelser. AKB holder alle orienteret, når der kommer 

udmeldinger om program. 



 

 

8. Eventuelt 

Forslag om elektroniske underskrifter afvises. I stedet besluttes, at 

der som hidtil godkendes pr. mail, og at der underskrives, når FU 

igen afholder fysiske møder, første gang til august. 

Ønske om at udarbejde portrætter af medlemmerne af FU, som 

F&R kan bruge på hjemmeside, i nyhedsbrev m.m. Mere herom på 

mail. 

Ida Louise Nielsen ansættes året ud med kommunikation og KMS 

som primære arbejdsopgaver. 

 


