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 Folkekirke og Religionsmøde 

Peter Bangs Vej 5b 

2000 Frederiksberg 

 

Ane Kirstine Brandt 

Konstitueret generalsekretær 

Mobil: 52 50 63 65 

 

Forretningsudvalg Folkekirke og Religionsmøde 

 

Referat af FU-møde d. 8. februar 2021 kl. 10.00-13.00, Teams 

Afbud fra Peter Skov-Jakobsen og Jørgen Degn Bjerrum. 

1. Godkendelse af dagsorden 

Punktet godkendt. 

 

2. Seneste referat 

Påmindelse om at godkende referat fra d. 27. januar pr. mail.  

 

3. Godkendelse af forretningsorden  

Forretningsordenen godkendes uden kommentarer.  

 

4. Mål for 2021  

Vi taler om, hvem, vi ønsker, skal kende F&R, og hvem der 

skal have gavn af os, som afsæt for en samtale om prioritering 

af arbejdsopgaver. 

 

• Alle trossamfund inklusiv folkekirken 

• Være til stede for dem der leder efter os 

• Folkekirken - både overordnet og lokalt 

• I offentligheden  

• Lærere og sundhedspersonale. 

AKB præsenterer på baggrund af drøftelser i den nedsatte 

arbejdsgruppe en struktur som arbejdsopgaver kan forstås ud 

fra. Denne struktur har to parametre: 

Forsyningstropper/Musikkorps og Butik/Konsulent. 

Med eksempler fra det arbejde som allerede gøres, viser det sig 

at der er en tyngde i retning af forsyningstrop, altså at vi leverer 

til folkekirke m.fl. mere end at være udfarende. Der er 

tilslutning til, at denne vægtlægning forsat skal være gældende 

for F&R’s arbejde.  

Mange sogne skal kunne kende sig selv i F&R; svarende til 

bredden i folkekirken.  



 

Vi skal ikke være politiske. Det er godt at være synlige, men 

ikke med specifikke holdninger. Vi skal promovere vore 

materialer.  

Link til vores hjemmeside omkring forholdet mellem dialog og 

mission: https://religionsmoede.dk/om-os/teologi 

Hvilken slags skal F&R være? Et muligt billede kunne være 

Institut for Menneskerettigheder, som fungerer som fagligt 

center på området både for journalister, politikere og i 

uddannelsesverdenen. Svarende til vægtning på forsyningstrop. 

FU’s medlemmer kan bidrage med indlæg i aviser og artikler, 

men skal F&R bruge tid på at tage aktion på baggrund af 

politiske udmeldinger? Efter webinar med Imran bin Munir har 

vi oplevet shitstorm på FB. Dette er udtryk for at der reageres 

på det, vi bringer frem og ud.  

KM og AKB udarbejder et udkast til en samling af 

arbejdsgruppens resultat, som præsenteres på næste FU-møde. 

 

5. Opdatering om styregruppen 

Styregruppen præsenteres internt.  

 

6. Nedsættelse af arbejdsgruppe omkring ’Faglige retningslinjer’ 

Kristine, Mai, Thomas og Kirsten deltager i arbejdsgruppen.  

 

7. Kommende møder 

Møde d. 10. marts kl. 13.30-15.00 på Teams.  

 

8. Eventuelt 

Kirsten bringer spørgsmålet op om fremtidige FU- og 

arbejdsgruppemøder kan ligge på fridage. Det besluttes, at 

undlader at bruge fridage, dvs. mandag og fredag.  

Oplæg:  
Sveriges interreligiøse Råd – kristne og muslimske dialogteologiske positioner 

Ved Jakob Wirén, ærkebiskop Antje Jackeléns teologiske sekretær og docent i 

systematisk teologi, Uppsala Universitet. 

 

https://religionsmoede.dk/om-os/teologi

