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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 
Torsdag d. 28. februar 2019 kl. 10.00-15.00 
Domkirkens menighedslokaler, Klosterbakken 2, 5100 Odense C 
 
O = Orientering 
B = Beslutning 
I = Indstilling fra FU 
U = Udvikling 
 
 
Til stede: Thomas Bo Wormslev Jakobsen (Aalborg Stift), Poul Christian 
Tulinius og Heinrich Wichmann Pedersen (Ribe Stift), Birgitte Rosager 
Møldrup og Kirsten Münster (Haderslev Stift), Steffen Nørregaard (Viborg 
Stift), Ole Nielsen og Jesper Hartvig Svärd (Fyens Stift), Tom Friis (Lolland-
Falsters Stift), Michael Krogstrup Nissen og Julie Damlund (Københavns 
Stift). Marianne Christiansen (biskoppernes repræsentant). Fra sekretariatet 
Ane Kirstine Brandt og Kåre Schelde Busk. 

Afbud: Esben Andersen og Annette Vinter Hedensted (Aarhus Stift), 
Rebekka Maria Kristensen (Lolland-Falsters Stift), Jens Knudsen (Aalborg 
Stift), Mogens Kessel og Judith Kobbeltvedt Madsen (Roskilde Stift), Karin 
Vestergaard (Viborg Stift). 
 
DAGSORDEN 

1. Godkendelse af dagsorden B 
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af nyt punkt 7: 
"Mulighed for afholdelse af ekstraordinært bestyrelsesmøde".  
Nyt punkt 8 bliver følgelig "Evt. og næste møde". 
 

2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet  
d. 28. november (Best.Skr.2018-33) B 
Referatet fra bestyrelsesmødet d. 28. november blev godkendt og 
underskrevet. 
 

3. Visionsproces: Hvad er de væsentligste religionsmødeopgaver, 
som folkekirken skal løse i 5-10 års perspektiv? U 
På baggrund af F&R’s møde med biskopperne d. 2. januar har biskopperne nu 

bedt F&R om at afklare, hvad F&R anser som de væsentligste 

religionsmødeopgaver i fremtiden. På det grundlag ønsker biskopperne at tage 

stilling til en fremtidig organisering af religionsmødefeltet i folkekirken. D. 4. 

februar blev der afholdt et visionsseminar med en lang række interessenter på 

religionsmødeområdet i og omkring folkekirken. På bestyrelsesmødet er det nu 
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bestyrelsens tur til at svare på, hvad der er de væsentligste religionsmødeopgaver, 

som folkekirken skal løse i fremtiden? Der bliver sat god tid af på dette møde til en 

proces og drøftelse af dette vigtige emne. Der vil samtidig blive orienteret om en 

lignende proces igangsat af budgetfølgegruppen. 

 

Formanden orienterede indledningsvist om processen med at 
afdække folkekirkens religionsmødeopgave i et 5-10 årigt 
perspektiv. Denne opgave er stillet dels af budgetfølgegruppen/ 
Kirkeministeriet og i en lignende udgave af biskopperne. Begge 
processer har været under et meget stort tidspres og blevet til ud 
fra det muliges kunst. 
Den 4. februar blev der afholdt et visionsseminar med interessenter 
på religionsmødeområdet i og omkring folkekirken. Flere 
bestyrelsesmedlemmer kritiserede, at bestyrelsen ikke var inviteret 
til dette seminar. Andre ytrede, at de var interesserede i at se 
udkommet af seminaret. Deltagerlisten for visionsseminaret blev 
læst op og er indsat som bilag til dette referat. Formanden 
forklarede, at visionsseminaret udelukkende er tænkt ind i 
processen for at skabe et bredere fundament for en afklaring af 
religionsmødeopgaven, ved at inddrage eksterne personer med 
forskellige ”udsigtspunkter” i og omkring folkekirken. Derudover 
understregede formanden, at bestyrelsen naturligvis er 
myndighed for at træffe de endelige afgørelser – samt at hele 
forretningsudvalget deltog i seminaret. For at tydeliggøre 
bestyrelsens rolle i dette arbejde, skal bestyrelsen i punkt 7 på 
dagsorden forholde sig til, om der skal indkaldes til et 
ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor ansøgningen til 
Omprioriteringspuljen skal vedtages.  
Sekretariatet sender materialet fra visionsseminaret d. 4. februar til 
bestyrelsen for at sikre bestyrelsens overblik over indkommet 
materiale og inspiration herfra. 
 
Bestyrelsens visionsproces (kl. 10.30-14.00) 
Bestyrelsens arbejde med at afdække hvilke religionsmødeopgaver 
folkekirken skal løse i et 5-10 årigt perspektiv tog udgangspunkt i 
et udvalg af medarbejdertyper i folkekirken (”personaer”), og på 
den baggrund undersøge hvor religionsmødeopgaverne skaber 
udfordringer: Kirke-kulturmedarbejderen, kirke-
skoletjenestemedarbejderen, migrantpræsten, hospitalspræsten, 
sognepræsten og præsten med særligt fokus på åndeligt søgende. 
Derefter blev der arbejdet i tre grupper, som hver med 
udgangspunkt i bestyrelsens refleksioner samlede op på to 
personaer ud fra spørgsmålene: ”I et 5-10 årigt perspektiv hvilke er 
da de væsentligste religionsmødeopgaver for folkekirken?” og 
”Hvilke fagligheder skal i et 5-10 årigt perspektiv styrkes hos 
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folkekirkens ansatte, for at religionsmødeopgaverne kan løftes?”. 
Derefter ledte formanden den afsluttende plenum-diskussion med 
temaet: Hvilke konsekvenser har det, hvis denne opgave ikke bliver 
løftet? 
Bestyrelsens visionsarbejde vil indgå i den fortsatte proces med at 
formulere F&R’s svar på spørgsmålet nævnt ovenfor. 
Forretningsudvalget vil i samarbejde med sekretariatet arbejder 
videre på at samle et svar. 
 

4. Økonomi 
a. Godkendelse og underskrivelse af Årsrapport 2018 

(Best.Skr.2019-03) B 
Årsrapporten blev godkendt og underskrevet. 
 

b. Godkendelse og underskrivelse af Revisionsprotokollat 
vedr. årsregnskabet 2018 (Best.Skr.2019-04) B 
Revisionsprotokollatet blev godkendt og underskrevet. 
 

c. FU’s forslag til budgetrevision 2019 (Best.Skr.2019-05) I 
Forslaget til budgetrevision blev vedtaget. 
 

d. FU’s forslag til budget 2020 (Best.Skr.2019-05) I 
Forslaget til budget 2020 blev vedtaget. 
 

5. Valg af nyt medlem til forretningsudvalget B 
Da Dorte Hedegaard pga. nye arbejdsopgaver har valgt at udtræde af F&R’s 

bestyrelse og forretningsudvalg pr. 31. december 2018, skal der vælges et nyt 

medlem til forretningsudvalget. 
Opstillede kandidater:  

• Heinrich Wichmann Pedersen 
• Steffen Nørregaard 
• Jesper Hartvig Svärd 
• Birgitte Rosager Møldrup 

Der blev afholdt skriftlig afstemning med mulighed for at stemme 
på én kandidat (eller stemme blankt). Der var 12 
stemmeberettigede til stede. 

Stemmerne fordelte sig således: 
Heinrich Wichmann Pedersen: 3 
Steffen Nørregaard: 2 
Jesper Hartvig Svärd: 4 
Birgitte Rosager Møldrup:3 
Blanke stemmer: 0 
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Jesper Hartvig Svärd er valgt som nyt medlem af 
forretningsudvalget. 
 

6. Orientering O 
a. Referat fra ekstraordinært FU-mødet d. 10. december 2018 

og FU-møde d. 30. januar 2019 (Best.Skr.2018-34 + 
Best.Skr.2019-01)  
Taget til efterretning. Michael Krogstrup Nissen gjorde 
opmærksom på, at det er vigtigt at læse med i referaterne 
fra FU-møderne. 
 

b. Status på Stiftsdag d. 30. marts 2019 (Best-Skr.2019-06)  
Invitation til stiftsdag med temaet ”Når religionsmødet flytter ind i 

kirkerummet” er udarbejdet og udsendt. Stiftsdagen handler om ritualer 

i blandede familier og henvender sig til stiftsudvalg for religionsmøde, 

stiftsråd, hospitalspræster, sognepræster m.fl.  Opsamling på mødet ang.  

deltagersammensætningen fra de enkelte stifter. 

Den religionsteologiske konsulent orienterede om 
stiftsdagen den 30. marts og appellerede til 
bestyrelsesmedlemmerne om at hjælpe med at gøre 
opmærksom på stiftsdagen. Marianne Christiansen foreslår 
at annoncere for stiftsdagen i distriktsforeningerne af 
menighedsråd.  
 

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 

bestyrelsens sekretær Julie Damlund via JBD@KM.DK på, før eller senest 

dagen efter mødet. 

Pga. prioritering af punkt 3 (bestyrelsens visionsproces) 
blev punktet aftalt som en skriftlig orientering. Følgende 
har indsendt orienteringer til sekretær for bestyrelsen Julie 
Damlund: 

Lolland-Falsters Stift:  
Tom Friis + evt. flere deltager i ”Stiftsdag om 
religionsmøde” d. 30. marts 2019. Mødets temaet er: ”Når 
religionsmødet flytter ind i kirken”  
Tom Friis deltager som repræsentant for F&R i ”Samråd om 
Åndsfrihed” i Middelfart.  
Migrantpræst i stiftet og Merete Bandak repræsenterede 
stiftet ved Migrantkonference .  
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Rapport fra netværksmøde for Danmission, hvor der blev 
orienteret om kristendommens betydning på Zanzibar 
samt om den nye struktur i Danmission.  
PilgrimsHuset: Ejerforholdet diskuteres, evt. med eget 
budget under domsognet.  
Cross Yoga har løsrevet sig fra yoga-faith. Af økonomiske 
og teologisk grunde. Rebekka deltager i webseminar vedr. 
”trosbekendelse i Cross Yoga”. Rebekka har udkast til Cross 
Yoga uddannelse i Stiftet på bedding.  
Udvalget støtter bogprojekt om Kirkerne i Mellemøsten.  
Foredrag med Iben Tranholm.  
Endags arrangement med Charlotte Rørth og Christina 
Hägglund. Foredraget skal foregå i domkirken. 
Birgittafestival i Maribo 6-8. september.  
Der arbejdes på et foredrag til efteråret om ”Kirken på 
Landet” efter erfaringer med studierejse til England. 

 
Haderslev Stift:  
For første gang deltog Kolding i Interfaith Harmony week i 
uge 6. Det var vellykket med flere foredrag og 
kunstudstilling på biblioteket. 
 
I Haderslev har Fælleskirkeligt Integrations Netværk holdt 
inspirationsdag for kirkernes frivillige samt frivillige i andre 
NGO’er, med oplæg fra Røde Kors. 
 
Københavns Stift:  
Arbejdet i stiftsudvalget har ligget stille, men der er nu 
endelig indkaldt til et møde i marts. 

d. Orientering fra biskopperne 
Intet. 
 

e. Orientering fra formandsskabet 
Intet 
 

7. Mulighed for afholdelse af ekstraordinært bestyrelsesmøde B 
Bestyrelsen besluttede, at der afholdes ekstraordinært 
bestyrelsesmøde primo april, hvor den endelige formulering af 
F&R’s forslag til indholdet af det fremtidige religionsmødearbejde i 
folkekirken skal vedtages sammen med ansøgningen til 
Omprioriteringspuljen. 
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8. Evt. og næste møde (tirsdag d. 4. juni 2019) O 
Generalsekretæren orienterede om, at F&R’s podcast kanal er på 
vej. Tre podcasts forventes udgivet i foråret.  
 
Referent: Julie Damlund/ksb 
 
 
 
 
 

Bilag til referat: Deltagerliste fra visionsseminar d. 4. februar 2019 
om ”Hvad er de væsentligste religionsmødeopgaver folkekirken skal løse i 
et  5-10 årigt perspektiv?” 

1. Anne-Sophie Olander Christiansen (Domprovst, Roskilde Stift) 

2. Lise Paulsen Galal (Lektor, Interkulturelle studier, RU) 

3. Maria Fruerlund Kamp (Sogne- og arresthuspræst, Roskilde) 

4. Mette Birk (Præst for socialt udsatte, Aarhus) 

5. Anton Pihl (Formand, Stiftsudvalget for F&R i Københavns Stift) 

6. Inger Lundager (Studenterpræst, Københavns Universitet) 

7. Lene Skovmark (præst og åndelig vejleder) 

8. Anne-Sofie Aabenhus (Folkekirkens Skoletjeneste i Gladsaxe og 

Herlev)  

9. Michael Krogstrup Nissen (Formand, F&R; Provst, Amagerbro 

Provsti) 

10. Julie Damlund (Sekretær, F&R; Sognepræst) 

11. Kirsten Münster (Næstformand, F&R; Sognepræst) 

12. Esben Andersen (Kasserer, F&R; Provst, Aarhus Vestre Provsti) 

13. Ane Kirstine Brandt (Religionsteologisk konsulent, F&R) 

14. Kåre Schelde Busk (Generalsekretær, F&R) 

 

 


