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Folkekirke & Religionsmødes historie
Ved formand for forretningsudvalget Kirsten Münster

I 1998 nedsatte folkekirkens biskopper et islamudvalg, der skulle beskæft-
ige sig med folkekirkens møde med de religioner, som mennesker af anden 
etnisk oprindelse i Danmark har. Biskopperne ønskede et samtaleforum og 
inspirationsfællesskab, hvor stifternes forskellige erfaringer blev inddraget. 
Udvalget afleverede en rapport i slutningen af år 2000, ”Samtalen fremmer 
forståelsen”. Den indeholdt nogle anbefalinger, som handlede om behov for 
kirkens egen bevidstgørelse, om dialoggrupper mellem kristne og muslimer, 
om øget forskning og undervisning i religionsteologi, og at der på landsplan 
blev ansat en islamkonsulent.
Det blev to biskopper, som arbejdede videre med anbefalingerne, Karsten 
Nissen i Viborg og Kjeld Holm i Århus. Biskoppernes ræsonnement var, at der 
måtte en ny organisation til for at drive arbejdet frem. Folkekirke & Religions-
møde blev stiftet i november 2001. I kan nok høre, at fokus i rapporten var på 
islam – og det blev ikke mindre aktuelt efter 11/9. Ikke desto mindre var det 
et klart krav fra biskopperne, at F&R ikke alene skulle adressere mødet med 
muslimer og andre trossamfund, men også med den nyåndelige spiritualitet. 
Og sådan blev det – det har hele tiden været sådan, at F&R har gået på 2 ben 
og adresseret begge møder.

F&R definerede tre virkefelter: 
a. Indadtil med kirkelig selvbesindelse – at klæde folkekirkens ansatte 
og medlemmer på til at reflektere over religionsmødet og tage del i 
det. 

b. Brobygning – i samtale og dialog med mennesker og menigheder 
af anden tro.

c. Mission: at være åben overfor mennesker, der opsøger den kristne 
tro med anden trosbagage.

Ud fra disse tre virkefelter er der gennem årene blevet arbejde med meget 
forskelligt og her følger nogle eksempler:

• Lytterunder til nyåndelige miljøer og muslimske miljøer– som bl.a. 
førte til etablering af det årlige møde i Kristent Muslimsk Samtalefo-
rum, der har eksisteret siden 2006. 
• Inspirations- og vidensdeling til stifterne og mellem stifterne, og via 
F&Rs vidensbank på hjemmesiden. 
• Kursusvirksomhed i samarbejde med FUV i Løgumkloster, til dygtig-
gørelse af Folkekirkens præster og andre medarbejdergrupper.
• Netværk med andre kirkelige organisationer indenfor feltet, med 
udenlandske samarbejdspartnere, ikke mindst det skandinaviske 
netværk.
• Bogudgivelser til fremme af religionsteologisk refleksion.
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• Udarbejdelse af dåbsoplæringsmaterialet ”Tro i mødet”, indføring i 
kristentro i et religiøst mangfoldigt samfund i to forskellige versioner, 
adresseret både til mennesker med muslimsk trosbagage og med 
nyspirituel trosbagage.
• Studietur til Holland for biskopperne – med en uges inspiration og 
refleksion om religionsmøde for nogen af kirkens beslutningstagere.

I 2019 ønskede biskopperne at tænke nyt. Ikke fordi sagen var blevet uakt-
uel – tværtimod. Religionsmøder finder i dag sted overalt, hvor mennesker 
mødes, synlige eller mere skjulte, fordi kulturel, religiøs og livssynsmæssig 
mangfoldighed bare er blevet stadigt større.


