Stiftsudvalgsmøde d. 15. marts 2019 i Amagerlands Provstis lokaler,
Præstefælledvej 107, 2770 Kastrup

Referat
Deltagere Anton Pihl (AP, formand), Søren Dalsgaard (SD), Poul Bo Sørensen (PBS),
Julie Damlund (JD), Vivi Grynderup Andersen (VGA), Inge Lise Pedersen (ILP,
referent)
Afbud fra Michael Krogstrup Nissen og Rikke Juul

1. Mødets indledning
1.1.
1.2.

Dagsordenen blev godkendt.
AP stillede de indledende spørgsmål Hvordan kvalificerer vi bedst muligt
hinanden til at løse opgaven? Hvordan bliver vi klogere på religionsmødet?

2. Drøftelse af stiftsudvalgets arbejde i de kommende år
2.1. Med udgangspunkt i udvalgets kommissorium gennemgik vi udvalgets opgaver.
Der ønskes indsamlet viden og etableret kontakter inden for begge
nedenstående arbejdsgruppers områder. Vi er desuden blevet bedt om at have
en relation til foreningen Tro i Harmoni. Det er lykkedes denne forening at
samle jøder, muslimer og kristne i samme rum. Det er et smukt forum for
mødet mellem disse grupper, men uklart hvor foreningen egentlig står. Jøderne
prioriterer den højt.
Kristent muslimsk samtaleforum holdt sidst et todagesmøde på Magleås. En
forbedring i forhold til de tidligere møder at man havde bedre tid og derfor
nåede dybere, også fordi folk var der hele tiden. Der er større bredde i den
muslimske deltagelse, ikke så domineret af tyrkerne. Det er dog stadig et
problem at Dialogforum har alvorlige problemer og Muslimernes Fællesråd og
de andre (forsøg på) samlet organisering af muslimerne ikke fungerer, bl.a.
fordi der blandt sunnier er uenighed om hvordan broderskabet og Qatar skal
tolkes.
SD berettede om besøg i England og omtalte netværket Presence and
Engagement for kirker med mange af anden etnisk herkomst. Netværket var
skabt fordi mange kirker stod i mødet med andre etniciteter og religioner, men
manglede teologisk viden. Havde mødt stiftskoordinatoren Andrew Smith, en
resurseperson man kunne ringe til om lokale religiøse grupperinger. Var meget
committed til samtalen og dialogen.
Bør der laves projektansøgning om tilsvarende specialiseret stilling i
København?
SD omtalte et par bøger, og vi besluttede at skabe en litteraturliste over
relevante bøger.
2.2. Arbejdsgruppen Folkekirkens møde med den åndeligt søgende: kort status om
udvalgets arbejde.
Arbejdsgruppen afholdt inspirationsdag 13/3. Der var tilmeldt 30 deltagere.
Gruppen er bedt om en redegørelse for, hvordan vi som folkekirke skal møde
og hjælpe folk der oplever at deres hjem er hjemsøgt. Gruppen har ikke meldt
tilbage. Er der mennesker i Københavns Stift der kan skrive kvalificeret fx om
eksorcisme?
Forholdet til tilsynet. Skal vi være biskoppens rådgivere? Eller være biskoppens
tænketank? Hvordan ser biskoppen det?
Skal gruppen tilføres nyt blod? Vi tænker over det til næste gang.
PBS: Kristendommen står ikke uden sprog på dette område, men det skal
hentes langt tilbage. Udvalget har givet inspiration til andre. De kan noget i
praksis, men der er måske ikke så stor teologisk refleksion.

Besluttet at invitere dem ind til et møde.
2.3. DinTro–MinTro: PBS gav en kort status over arbejdet. Københavns kommune
har nedsat støtten fra 250.000 til 135.000. Frederiksberg har givet tilsagn om
at støtte 10 besøg i 2020, desuden har Frederiksberg provsti givet midler til
forberedende arbejde. Tårnby er også med, mens Dragør er tilbageholdende.
Hvad gør vi ved privatskoler? Der sendes brochurer til alle skoler. Formentlig vil
efterspørgslen være større end vi kan efterkomme. Der er arbejdet på at lave
et papir om hvad vi står for. Vil senere blive forelagt udvalget. Vi skal møde
styregruppen og Jonna på et senere møde. PBS skal holde MUS med Jonna.
DinTro-MinTro blev omtalt i Berlingeren 12/3 i forbindelse med artikel om
besøg i Tingbjerg.
Der er lavet materiale til forberedelse af og opfølgning på besøget for
udskolingsniveauet.
Ansøgningen til Trygfonden om støtte til landsudrulning af DTMT blev ikke
imødekommet.
2.4 Et mere organiseret religionsmøde ift. muslimer og moskeer i Københavns Stift
Den store udfordring er at skabe relationer lokalt. Det er en af udvalgets opgaver,
og 1. prioritet må være at vejlede de sogne der har en moske liggende i sognet i
hvordan de skal gøre det. Det er også vigtigt at skabe kontakt til andre muslimer
end dem der kommer i moskeerne.
Vi bør udbyde et undervisningsforløb for præster og ikke mindst MR-medlemmer i
alle sogne hvor der er moskeer. Det bør være reflekterende praktikere der
underviser.
Ifølge Nick Bredholt (Resam, Religion og Samfund)er diakoni en god indfaldsvinkel
Der var enighed om at invitere relevante, evt. udenlandske eksperter samt at
etablere undervisning. Det skal bredes ud i provstekredsen.
2.5 Fremtidig arbejdsform og arbejdsgrupper under stiftsudvalget
Islamisk-kristent studiecenter er i krise. Det drejer sig måske mere om
diapraksis end om at sidde og studere hinandens tekster. SD: er det en
stiftskoordinator og netværker der er brug for, snarere end en teolog?
Arbejdet med alternative livsytringer mindst lige så vigtigt som mødet med
islam – nu skal det hele hedde kirkeyoga. Det skal gennemarbejdes teologisk
hvad kristen yoga er.
Hvad kan vi gøre for at sikre den teologiske bearbejdelse? Der er udvalg i
Haderslev og Ålborg stifter (se hjemmesider).
Folkekirken bør også spille ind i den brede offentlighed og i
myndighedssammenhæng.
Skal den offentlige formidling af spørgsmålet være en del af udvalgets
kommissorium?
Hvem er mest til arbejdet med mødet med islam? VGA og SD, evt + Jeppe
Ladegård?
Hvem er mest til arbejdet med åndeligt søgende?
Fordelingen ikke fastlagt.

3 Folkekirke & Religionsmøde: Stiftskonference 2019
I konferencen i Hannerup 30/3 deltager Anton Pihl og Inge Lise Pedersen.
4 Økonomi og regnskab
4.4 Årsregnskab, stiftsudvalget 2018 var udsendt. Taget til efterretning.
4.5 Årsregnskab, DinTro–MinTro (København) 2018 var udsendt. Taget til
efterretning.
4.6 Budget 2019 på 100.000 blev fremlagt. Taget til efterretning.
4.7 AP foreslog at man ansøgte om 100.000 fra det bindende stiftsbidrag 2020
(ansøgningsfrist 11. april 2019). Vedtaget.

5 Mødets afslutning
JL redegjorde meget kort for arbejdet i stiftssamarbejdet F&R.
Det var som om biskopperne havde glemt at de selv havde organiseret
samarbejdet. Der har været arbejdet med identitet og visioner i
forretningsudvalget og udarbejdet et oplæg som d.d. bliver drøftet på et møde
mellem formanden Michael Krogstrup og Peter Skov-Jakobsen, Marianne
Christiansen og Henrik Stubkjær. Siden 2002, da samarbejdet begyndte, er F&R
emnet blevet langt mere alment; det er ikke længere et specialfelt. Hvilke
konklusioner skal drages heraf?
5.4 Kommende møder: fredag d. 24. maj hos Inge Lise Pedersen, Frihedsvej 1,
Frederiksberg.
5.5 Eventuelt
Mødestedet på Vesterbro er blevet lukket på grund af pengemangel hos
Danmission.
Inge Lise
Søren har sendt titlen på flg. relevante bøger:
Tarek Ziad Hussein: Det sorte skæg – om at være dansk muslim.
Richard Sudworth (anglikansk ærkebiskops interreligiøse rådgiver): encountering
Islam: Christian-Muslim relations in the public square.

