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REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE 
Tirsdag d. 9. april 2019 kl. 10.00-12.30 
Domkirkens menighedslokaler, Klosterbakken 2, 5100 Odense C 
 
O = Orientering 
B = Beslutning 
I = Indstilling fra FU 
U = Udvikling 
 

Til stede: Ole Nielsen og Jesper Hartvig Svärd (Fyens Stift), Kirsten Münster 
og Birgitte Rosager Møldrup (Haderslev Stift), Michael Krogstrup Nissen og 
Julie Damlund (Københavns Stift), Heinrich Wichmann Pedersen og Poul 
Christian Tulinius (Ribe Stift), Karin A. Vestergaard (Viborg Stift), Thomas 
Bro Wormslev Jakobsen (Aalborg Stift), Esben Andersen (Aarhus Stift), 
Marianne Christiansen (repræsentant for biskopperne), Kåre Schelde Busk 
(generalsekretær).  

Afbud: Tom Friis og Rebekka Maria Brandt Kristensen (Lolland-Falsters 
Stift), Judith Kobbeltvedt Madsen og Mogens Kessel (Roskilde Stift), 
Annette Winter Hedensted (Aarhus Stift). 
 
 
DAGSORDEN 

1. Godkendelse af dagsorden B 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Behandle forsalg til ansøgning til Omprioriteringspuljen 
(Best.Skr.2019-08) I 
Eneste punkt på dagsoden er behandling og vedtagelse af ansøgning til 

Omprioriteringspuljen med deadline d. 1. maj. Forslag til ansøgning er udarbejdet 

på baggrund af visionsproces på sidste bestyrelsesmøde d. 28. februar, en 

visionsproces for eksterne (i forhold til F&R) interessenter i og omkring folkekirken 

d. 2. februar samt et møde med de tre biskopper Marianne Christiansen, Peter 

Skov-Jakobsen og Henrik Stubkjær d. 15. marts. 
 
Formanden redegjorde for forløbet op til det foreliggende forslag 
til ansøgning til Omprioriteringspuljen. Det har været en lang og 
krævende proces, hvis præmisser og tidsperspektiv ikke har været 
fuldstændig klare gennem forløbet. Undervejs er fokus flyttet fra 
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først at fokusere på det organisatoriske til først at fokusere på det 
indholdsmæssige, hvilket har været godt og et ønske fra F&R’s side. 
Det nuværende forslag til organisering er vokset ud af arbejdet 
med det indholdsmæssige og tager udgangspunkt i folkekirkens 
behov i et 5-10-årigt perspektiv. Hermed har forretningsudvalget 
valgt at følge et råd fra Kirkeministeriet om at tage udgangspunkt i, 
hvad folkekirken har brug for på religionsmødeområdet i et 5-10 
årigt perspektiv – og ikke hvad F&R har brug for.  
 
Siden bestyrelsesmødet d. 28. februar er der, lørdag d. 9. marts, 
blevet holdt et ekstraordinært møde i forretningsudvalget, med 
henblik på at samle alle dele af visionsprocessen til et skriftligt 
forslag. Dette forslag blev drøftet med de tre biskopper Marianne 
Christiansen, Henrik Stubkjær og Peter Skov-Jakobsen på et møde i 
København d. 15. marts og blev efterfølgende tilrettet til det 
foreliggende forslag. 
 
Formanden gennemgik derefter kort forslagets opbygning og 
struktur, for derefter at gennemgå forslaget til ny organisering (s. 6 
i bilaget) i nærmere detaljer.  Generalsekretæren gennemgik 
modellen ”Hvor ligger folkekirkens religionsmødeopgaver” (se 
bilag til ansøgningen). Marianne Christiansen redegjorde for 
mødet den 15. marts. Forslaget til ny organisering blev vel 
modtaget blandt de tre biskopper. Næste drøftelse blandt 
biskopperne finder sted på bispemødet i slutningen af april, som 
afventer vedtagelsen her på det ekstraordinære bestyrelsesmøde 
d. 9. april. Marianne Christiansen understregede vigtigheden af, at 
arbejdet bredes ud til hele landet selv om F&R, hvis den nye 
struktur realiseres, bliver forankret hos et enkelt stift.  
 
Dette emne blev drøftet i forhold til mulige modeller for en 
bibeholdelse af en mere landsdækkende forankring af arbejdet. 
Thomas Bro Wormslev Jakobsen påpegede nødvendighed af 
klarhed i forhold til hvem, der har indflydelse på ledelsen af 
arbejdet i forslaget til ny organisering. Flere påpegede vigtigheden 
af, at der nedsættes en følgegruppe/styregruppe/bestyrelse 
suppleret af repræsentantskab/et årsmøde eller lignende. Ole 
Nielsen pointerede, at forslaget i lige så høj grad kan ses som en 
demokratisering, alt efter udarbejdelsen af de nærmere detaljer, 
idet en eventuel bestyrelse/følgegruppe kan vælges demokratisk 
evt. af et repræsentantskabs midte eller udpeges af biskopperne, 
som det er tilfældet i dag. Birgitte Rosager Møldrup anførte 
vigtigheden af, at der i en ny organisering stadig arbejdes sammen 
med migrantarbejdet. Det er vigtigt at holde sig for øje, at der også 
sker et religionsmøde i relation til migrantarbejdet, selvom 
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arbejdet ikke har dette som et primært fokus. Forskellen mellem 
religionsmødearbejdet og migrantsamarbejdet handler i høj grad 
om, hvor man arbejder og med hvilket fokus. Migrantsamarbejdet 
arbejder i det kirkelige og har sit fokus her samt på 
konversionsprocessen, mens religionsmødearbejdet både er et 
kirkeligt og et samfundsanliggende (jf. modellen ”Hvor ligger 
folkekirkens religionsmødeopgaver?”, se bilag til ansøgningen). 
Dette forhold blev præciseret i bilaget (Hvordan adskiller 
religionsmødearbejdet sig fra migrantarbejdet?) til ansøgningen. 
Der blev rejst kritik af forslag a) vedr. organisering: 
”Stiftssamarbejdet forankres i et stift/biskop” (s.6 i ansøgningen), 
da den rummer en risiko for centralisering. 
 
Opsummering: Bestyrelsens kommentarer til forslaget centrerede 
sig primært omkring to forhold. Hvordan forankres 
religionsmødearbejdet i en evt. ny organisering i stifterne og på 
landsplan samt hvordan sikrer man en demokratisk og dynamisk 
forankring af arbejdet. Det blev besluttet, at de spørgsmål, der blev 
rejst på mødet, skal samles i et bilag, der vedlægges den endelige 
ansøgning til Omprioriteringspuljen. Dette er vigtigt at have med i 
en evt. implementeringsfase.  
 
Derefter skred bestyrelsen til afstemning:  
8 stemte for forslaget: Ole Nielsen, Jesper Hartig Svärd, Birgitte 
Rosager Møldrup, Esben Andersen, Karin A. Vestergaard, Kirsten 
Münster, Michael Krogstrup Nissen og Julie Damlund. 
 
3 stemte imod: Heinrich Wichmann Pedersen, Poul Chr. Tulinius, 
Thomas Bro Wormslev Jakobsen. 
 
Biskop Marianne Christiansen undlod at stemme. 
 
 
Dermed blev forslag til ansøgning til Omprioriteringspuljen 
vedtaget og vedlægges samtidig et bilag bestyrelsens anbefalinger 
vedr. en evt. implementering af ny organisering af folkekirkens 
religionsmødearbejde. 
 
 

3. Evt. og næste møde (tirsdag d. 4. juni 2019) O 
- Der var stor ros til sekretariatet for arbejdet med denne krævende 
og svære proces.  
- F&R deltager på Himmelske dage på heden 
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- Ros til F&R’s nyudgivne podcast-kanal, som kan høres her: 
https://anchor.fm/religionsmoede (eller der, hvor man normalt 
henter sine podcasts).  

 

Referent: Julie Damlund/ksb 

 
 

 

 

Planlagte bestyrelsesmøder i 2019:  
Møderne foregår kl. 10-15 og som udgangspunkt i Odense Domkirkes 
menighedslokaler. 
 
4. juni (tirsdag) – Mødet afholdes i Gellerup Kirke, Aarhus 
25. september (onsdag)  
28. november (torsdag) 

 


