Referat af Stiftsudvalgsmøde d. 24. maj 2019 hos Inge Lise Pedersen, Frihedsvej 1,
2000 Frederiksberg

Deltagere Anton Pihl (AP), Poul Bo Sørensen (PBS), Julie Damlund (JD), Rikke Juul (RJ), Vivi
Grynderup Andersen (VGA), Michael Krogstrup Nissen (MKN), Inge Lise Pedersen (ILP)Afbud fra Søren Dalsgaard.
1. Mødets indledning
Da Rikke Juul deltog for første gang, indledtes der med en kort præsentationsrunde,
som udviklede sig til en runde om ”sidste nyt”.
 Kritisk Forum for Praktisk Teologi nr. 145 beretter om et projekt som RJ og JD er
med i.
 MKN nævnte at der havde været en arbejdsgruppe om kirkeyoga, og F&R havde
holdt to møder om emnet.
 Der blev efterlyst en teologisk belysning af kirkeyoga. Henvist til artikel af
Nikolaj Hørlyck i Kritisk Forum.
 MKN: Der kommer materiale om spørgsmålet til efteråret.
1.1.
1.2.

Referat af møde 15. marts blev godkendt med enkelte præciseringer.
Dagsorden godkendt.

2. Folkekirke & Religionsmøde
2.1.

Orientering om F&R’s fremtidige organisering

En evt. placering under det mellemkirkelige råd har været diskuteret. Det er besluttet
at det er biskopperne der søger om midler i omprioriteringspuljen.
Der er både brug for indholdsrefleksion og uddannelse/efteruddannelse af præster, og
for netværksdannelse (ansatte, frivillige og folkekirkemedlemmer).
Kunne man få FUV mere på banen?
Der er forslag om et center placeret i Københavns stift.
Organiseringen pt. er ikke optimal. Der er for meget repræsentationstænkning. Det er
vigtigt at det bliver et kraftcentrum koblet med en ambassadørtænkning.
Stiftsudvalgets rolle i forhold til F&R
Ikke alle stifter har F&R-udvalg. I Haderslev er udnævnt en
flygtninge/indvandrerpræst i hvert provsti. Kan disse fungere som de ovennævnte
ambassadører?
2.2.

Orientering fra F&R’s stiftsdag “Når religionsmødet flytter ind i kirkerummet”
AP og ILP deltog og berettede at det var en indholdsrig dag.
Vi bør få fat i den ritualbog udarbejdet af beredskabspræsterne (med forslag til
ritualer ved religionsmøde) som blev omtalt på stiftsdagen.
2.3.

3. Et mere organiseret religionsmøde ift. muslimer og moskeer
Drøftelsen havde mest form af en brainstorming.
3.1.

Drøftelse af behovet for relationer til muslimer og moskéer i Københavns Stift

PBS: Det er sognenes opgave at skabe relation til lokale moskeer. Er det en pligt? Og
er det vores opgave som udvalg at støtte dem i hvordan de gør dette? Eller skal vi
arbejde med en frivillighedsstrategi?
I begge tilfælde skal der knyttes uddannelse til.

MKN: Spørgsmålet bør på provstemøde for at tage hul på det. Jens Lind Andersen har
fået skabt rimelig kontakt til moskeerne i området.
ILP: Spørgsmålet bør tages op på det næste møde mellem Stiftsrådet og
provstiudvalgene.
AP: Også vigtigt at skabe relationer der ikke er baseret på moskeer og kirker.
JD: Vi skal inspirere sogne til at åbne døren til samtaler og møder.
VGA: Det vigtigste er at nedbryde fordommene. Vi skal være med til at fremme mødet
med dem vi bor dør om dør med.
RJ: Vi mødes for at vise at vi kan rumme hinanden.
Drøftelse af behovet for dialog med politikere om religion i civilsamfundet
AP: Sekulariseringen er ikke vores modstander. Den har givet frihed. Når vi taler om
religionens plads i samfundet, skal det ske med sans for civilsamfundet.
PBS: Mit udgangspunkt er at vi tror på én Gud, dvs. et trosfællesskab, men jeg går til
det ud fra min (kristne) tolkning at vi skal leve sammen. Det har sociale konsekvenser
i civilsamfundet hvem vi tror Gud er.
JD: Det er udtryk for sekularisering at vi har det samfund, at enhver har ret til at
udøve sin religion.
PBS: Hvordan bliver vi en del af integrationspolitikken?
MKN: Vi er gået væk fra at arrangere noget til i højere grad at gå ind i det der er, en
diapraksis.
3.2.

Muslimer er på nye og ubehagelige måder sat på dagsordenen i valgkampen;
burde stiftsudvalget sige noget offentligt?
Spørgsmålet er: hvad kalder situationen på lige nu?
Flere gav udtryk for at udgangspunktet må være et værdighedssyn.
Inkarnationen er en fortælling om at kristendommen ER i verden. Den kristne
antropologi fortæller hvordan vi skal leve sammen. Den kristne skal vise
anerkendelse af den andens værdighed. Hadgørelsen er uacceptabel – men vi
skal ikke gå ind og sige noget om hvor mange indvandrere der skal være i
Danmark.
Der må gerne være kant og kritik af islam, men vi skal anerkende muslimens ret
til sin religion, men samtidig kræve respekt for demokratiet.
Som udvalg har vi et mandat til at gå ud. Hvordan? Fælles kronik? Hvor?
3.3.

Tro i Harmoni og Medborgerne foreslår et fredsberedskab for bl.a. gejstlige.
Enighed om at de selv må kontakte præster, men vi vil gerne samarbejde med dem
om det.
3.4.

Nedsættelse af arbejdsgruppe jf. Stiftsrådets kommissorium
Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Vivi Grynderup Andersen (indkalder),
Søren Dalsgaard og Julie Damlund til at lave en kortlægning af moskeer og arbejde
med spørgsmålet om hvad vi skal med de lokale relationer. Anton Pihl deltager i det
første møde i gruppen.
3.5.

4. Økonomi og regnskab
Vedtagelse af revision af stiftsudvalgets budget.
Budgettet blev vedtaget.
4.1.

5. Mødets afslutning
5.1.

Kommende møder

Fredag 6. september, kl. 9-12: Møde med arbejdsgruppen "folkekirken og den åndelige
søgen” Fredag 25. oktober, kl. 9-12: Møde med Jonna Dalsgaard og styregruppen for
DinTro-MinTro Tirsdag 3. december, kl. 10-12: Stiftsudvalgets årlige møde med
biskoppen
Eventuelt
PBS fortalte kort om gæstfrihedsstrategien og arbejdet med en engelsksproget
folkekirkemenighed. Sagen var blevet drøftet på mødet mellem Stiftsrådet og
provstiudvalgene og blev positivt modtaget. Der arbejdes nu med en vedtægt.
5.2.

Inge Lise Pedersen

