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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 
Tirsdag d. 4. juni kl. 11.00-15.30 
Gellerup Kirke, Gudrunsvej 88, 8220 Brabrand 
 
O = Orientering 
B = Beslutning 
I = Indstilling fra FU 
U = Udvikling 
 

Som afslutning på mødet holder sognepræst Niels Hviid fagligt oplæg. 
Han vil fortælle om Gellerup Kirkes engagement i den nye Helhedsplan og 
deres samarbejde med kommunen og andre trossamfund. Under 
oplægget skal vi også bevæge os lidt rundt i Gellerupområdet. Se mere om 
den nye Helhedsplan her: https://helhedsplangellerup.dk  

Tidsplan for mødet: 
11.00: Punkt 1-6 på dagsorden 
12.30: Frokost 
13.00: Punkt 7: Idéudvikling om projektet ”Julegudstjeneste for den 
mangfoldige skole” v. Ane Kirstine Brandt og Kåre Schelde Busk 
14.00: Fagligt oplæg og vandretur i Gellerupparken v. sognepræst Niels 
Hviid, Gellerup Kirke. 
15.30: Mødet er slut 
 
Tilstede: Biskop Marianne Christiansen; Michael Krogstrup Nissen, 
Københavns stift; Kirsten Münster og Birgitte Rosager Møldrup, Haderslev 
stift; Poul Christian Tulinius, Ribe stift; Karin Vestergaard, Viborg stift; Esben 
Andersen, Århus stift; Thomas Bro Jacobsen, Aalborg stift; Rebekka 
Kristensen, Lolland-Falster stift; religionspædagogisk konsulent Ane 
Kirstine Brandt; generalsekretær Kåre Schelde Busk. 

Afbud fra: Julie Damlund, Københavns stift; Ole Nielsen og Jesper Svärd, 
Fyns stift; Judith Kobbeltvedt Madsen; Tom Friis, Lolland-Falster stift; 
Annette Vinther Hedensted, Aarhus stift.  

Fraværende uden afbud: Mogens Kessel, Roskilde stift; Heinrich Pedersen, 
Ribe stift. 
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DAGSORDEN 

1. Godkendelse af dagsorden B 
Godkendt. 
 

2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet  
d. 28. februar (Best.Skr.2019-09) og ekstraordinært 
bestyrelsesmøde d. 9. april (Best.Skr.2019-11) B 
Begge referater godkendes og underskrives. 
 

3. Opfølgning på beslutning om den fremtidige organisering af 
folkekirkens religionsmødearbejde.  
På det ekstraordinære bestyrelsesmøde d. 9. april vedtog bestyrelsen at indstille 

en ny organisering af folkekirkens religionsmødearbejde til biskopperne. 

Biskopperne behandlede forslaget på bispemødet d. 23.-26. april. 

a. Orientering om biskoppernes beslutning og den 
kommende proces (Best.Skr.2019-13) O 
Formanden orienterer: Biskopperne har besluttet, at 
Københavns stift på vegne af biskopperne indsender 
ansøgningen til Omprioriteringspuljen om midler til et nyt 
stiftssamarbejde om religionsmøde, der skal forankres i et 
stift og med nationalt opdrag. Bestyrelsens 
anbefalingsdokument vedtaget 9. april udgør hovedparten 
af ansøgningen. Det er Københavns stift og biskopperne, 
der har det primære ansvar for den videre proces. Mht. den 
del af F&R’s anbefaling, der vedhører et lektorat på FUV, har 
biskopperne overladt denne proces til FUV’s bestyrelse. Det 
er Budgetfølgegruppen der rådgiver ministeren om midler i 
Omprioriteringspuljen. Der forventes at foreligge et 
foreløbigt svar til september og endeligt tilsagn i 
november. Det er glædeligt at biskopperne står bag 
ansøgningen og bakker op om ny struktur, hvor forankring 
længere ind i Folkekirkens maskinrum sikres. 
Biskop Marianne Christiansen uddyber: Stiftssamarbejdet i 
centerform blev drøftet og anbefalet af biskopperne. Der 
var enighed om tilslutning til at søge om en samlet 
økonomisk ramme til dækning af 2 stillinger.  Det er 
afgørende, at forankringen i stifterne videreføres; dette må 
sikres gennem den nye organisering.  
 

b. Bestyrelsesarbejdet frem til en ny organisering er på plads U 
I resten af 2019 fortsættes arbejdet i bestyrelsen. Samtidig 
befinder vi os i en overgang mellem to organiseringer.  
Sekretariatet arbejder aktuelt med de arbejdsopgaver, som 
videreføres, eftersom disse forsætter ud over overgangs-
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perioden. Det gælder arbejdet med Folkemødet, Kristent-
Muslimsk Samtaleforum og Julegudstjeneste for den 
mangfoldige skole. Derimod er arbejdet med årsplan sat på 
standby.  
Til september er der afklaring på fremtidsperspektivet for 
økonomien. De to ansatte fortsætter i den nye konstruktion. 
 
Marianne Christiansen foreslår, at det nuværende F&R laver 
scenarier til fremtidig struktur. Formanden er i tæt kontakt 
med Københavns stift og biskop. Der er stor opmærksomhed 
på at skabe en struktur, som gør arbejdet landsdækkende og 
forankret i stifterne.  
 

4. Økonomi O 
a. Budgetrapport pr. 13.05. 2019 (Best.Skr.2019-14) 

Taget til efterretning. 
 

5. Samråd om Åndsfrihed O 
Tom Friis og Poul Chr. Tulinius deltog pva. F&R i Samråd om Åndsfrihed d. 30. 

april. På mødet vil de give en orientering fra konferencen. 

Arrangør er Kristent Pædagogisk Institut. Poul Chr. Tulinius deltog 
og orienterer: Foredrag ved Kirsten Andersen fra Grundtvigsk 
Forum om religionens ret til synlighed i det offentlige rum; 
foredrag ved Erik Meier Carlsen med tilbageskuende blik på 
mennesker der er kommet i klemme med deres tanker; foredrag 
om troens plads i spejdergrupper, og om muslimske elever på 
kristne friskoler; repræsentanter fra Folketingets kirkeudvalg 
deltog i paneldrøftelse. Der var 40 deltagere. 
 

6. Orientering 
a. Referat fra ekstraordinært FU-møde d. 2. april 

(Best.Skr.2019-10) og FU-møde d. 14. maj (Best.Skr.2019-15)  
Referaterne er udsendt til orientering. 
 

b. 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.) 

Aarhus: Intet.  
  

Fyn: Ingen repræsentanter.  



 4 

Haderslev:  Ved den landsdækkende event ”Danmark spiser sammen” i 
marts inviterede folkekirke og moske i Løget ved Vejle til 
fællesspisning med 140 deltagere.  

 
 Tematikker omkring religionsmøde udvider sig i Vejle 

provsti. 
 
København:  Der er kommet nyt kommissorium for arbejdet og nedsat nyt 

udvalg. Arbejdet er nu fokuseret på arbejdet mellem kristne 
og muslimer.  Der vil blive taget initiativ til samtaler med 
politikere som oplæg til drøftelse om menneskeværd og 
rettigheder for borgere i Danmark. 

Roskilde: Ingen repræsentanter. 

Lolland-F: I lektiecafe i Nykøbing er der mødested for migranter. 

 Foredrag til august med Charlotte Rørth og Christina 

Häglund.   

 Yoga i Domkirken er gennemført med succes. Der arbejdes 

med uddannelse af instruktører i kristen yoga. 

 
Ribe: Der er færdiggjort rapport om østeuropæiske 

migrantarbejde. 
 Stiftspræst for åndeligt søgende Miriam Florez har lavet 

katalog over arrangementer med spiritualitet.  
 

Viborg:  Møde med religionslærere for HF og gymnasium om religion 
i samfundet er udsat til september. Marianne Qvortrup 
Fibiger giver oplæg. Folder rundsendes til F&R.  

 Besøgsrunde til muslimske og hindu-miljøer i stiftet. 
 Himmelske Dage på Heden er afholdt. Eventen indeholdt 

også religionsmøde, bl.a. med besøg i hindutemplet og 
yoga. Begge dele har mødt kritik.  

 Til Karin Vestergaards afskedsgudstjeneste deltog den lokale 
imam og bestyrelsesformand i moskeen. 
  

Aalborg: Udvalgets formand og Kåre Schelde Busk har haft møde med 
biskoppen. Biskoppen ønsker fortsat et udvalg; det skal 
reorganiseres.  Der laves arrangement i september, bl.a. med 
invitation til hospitalspræster, studenterpræster og 
skolekirke medarbejdere. 
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c. Orientering fra biskopperne 
Biskopperne har været i shitstorm i forbindelse med 
nedsættelse af et forum vedr. støtte til forfulgte kristne.  
Migrantpræster fra Haderslev stift drager på 14 dages 
studietur til Libanon i september. 
 

d. Orientering fra formandsskabet 
Intet. 
 

7. Idéudvikling om projektet ”Julegudstjeneste for den mangfoldige 
skole” v. Ane Kirstine Brandt og Kåre Schelde Busk U 
Der har været/er mange lokale variationer. 
Hvordan forholder eleverne sig til det, i deres diversitet? Og skal de 
håndtere det individuelt eller kollektivt? 
Ane har interviewet jødiske Bent Lexner og ateistiske Jonas 
Kristoffersen om deres håndtering: forskellige praksisser, når de og 
deres børn indgår i religiøs praksis, de ikke er del af. Eksempel på at 
kompetente voksne forældre tager hånd om situationen. 
Hvad vil vi gerne med kirkens tilbud til skolen?  
Orientering om feltarbejde i dec. 2018, besøg ved 4 
julegudstjenester – med forskellig grad af inddragelse og rituel 
kompetence. Meget forskelligartet. 
Hvordan er det at være elev? En blanding af teater og skolebænk. 
Hvad siger børnene mon selv? 
Handlingerne er differentierede, fordi barren sættes af dem som 
befinder sig i rummet. 
Selve kirkerummet giver en hel masse – til fordel for skolens 
gymnastiksal.  
Hvilken holdning kommer skolen med? 
I Norge har Steiner Ims lavet undersøgelse med bl.a. refleksion om 
ansvaret hos det religiøse majoritetssamfund ved inddragelse af 
børn. Præsterne ønsker at bevare traditionen og samtidig udvise 
åbenhed over for børnene i deres mangfoldighed. Skal præsten 
metafortolke på, hvad børnene skal medvirke til, eller er det at 
bevæge sig over på de andres banehalvdel? 
 
Hvilket produkt skal F&R tilbyde? 
Skal det skrives til præster eller til skoleledere eller begge grupper? 
Vigtigt at det ikke udelukkende er til præster. 
F.eks. forskellige modeller med refleksion. 
På kirkens grund – og hvor brede rammer har vi? 
Signal om, at i det kristne rum er der plads til alle – og her kan man 
være med sin egen praksis. Tydelighed og kvalificering. 
Hvilken strategi? Skal det gøres neutralt?  
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AKB udsender til bestyrelsen følgende spørgsmål til refleksion: 
Hvordan ser liturgien for jeres egen julegudstjeneste for skolen ud? 
Hvilke problemstillinger – med afsæt i 
forældres/elevers/skolelederes respons/indvendinger – har I selv 
håndteret? har I oplevet i relation til skole og forældre? 
Sekretariatet arbejder videre med projektet og takker for 
bestyrelsens engagerede bidrag. 
 

8. Evt. og næste møde (onsdag d. 25. september 2019) O 
Det overvejes, om der skal tages initiativ fra biskopperne i forhold 
til Folketingets nye kirkeudvalg, for at introducere dem til 
Folkekirken. 
 

 
 

Planlagte bestyrelsesmøder i 2019:  
Møderne foregår kl. 10-15 og som udgangspunkt i Odense Domkirkes 
menighedslokaler. 
 
25. september (onsdag)  
28. november (torsdag) 

Referent: K. Münster/ksb 

 


