Referat
Fyens Stift – Møder

Stiftsrådsmøde nr. 3 2020 - Fyens Stift - d. 03-09-2020 kl. 15:00 til 17:30
Deltagere: Stiftsrådsmedlemmer Fyn
Der var afbud fra: Erik Vind, Lars Ole Jonssen, Jesper Fabricius, Erik Witten, Doris Mogensen.
Næste stiftsrådsmøde holdes den 18. november 2020. Der er planlagt efterfølgende spisning i bispegården.

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelse af eet nyt punkt 9, hvor
ansøgning fra provst Esben Thusgaard om støtte til
bogprojekt om "Samskabelse og samspil"
behandles.

2 - Orientering fra formanden (formandskabet)

Formanden orienterede om de listede punkter.

Aflysning af årets stiftsdag den 26.
september 2020
Stiftsbogen - status og distribution
Fællesmøde for alle stiftsråd i Viborg
den 7. november. Tilmeldingsfrist 1.
oktober 2020
Kirkekunst - udstilling af Jim Lyngvilds
billeder, der var lavet til Faaborg kirke
Andet

Erik Vind havde forlods oplyst, at han er forhindret i
at deltage i fællesmødet for stiftsråd i Viborg.

Sager:
Sag hørende til mødet: Stiftsrådsmøde nr. 3 2020 Fyens Stift (2019 - 37507)
Bilag:
Til udsendelse, ENDELIGT PROGRAM til Fælles
Stiftsrådsmøde i Viborg den 7. november 2020, Til
alle Stiftsråd, indbydelse til fælles Stiftsrådsmøde i
Viborg, lørdag den 7. november 2020

3 - Orientering fra biskoppen
ledige embeder og nye præster
generel procesplan for genbesættelse
af stillinger med og uden
strukturændringer
igangværende strukturprocesser
erfaringsopsamling fra forårets

Biskoppen orienterede om de listede punkter.
Cafe Stiften arrangerer den 10/9 en paneldebat med
fokus på menighedsrådsvalg. Tine Lindhardt, Hanne
Møller Wolfsberg, Erik Bøgh fra Ørbæk
menighedsråd og Jim Lyngvild m. fl. deltager i
panelet. Der kommer et interview med Tine
Lindhardt i Stifttidende forud.

coronanedlukning
afledte konsekvenser for møder og
arrangementer af den fortsatte risiko
for coronasmitte
aktuelle pressesager
andet

TV2 laver indlæg med Doris Mogensen, Veflinge og
Tine Lindhardt den 13/9 forud for valgdagen den
15/9.
2 nye præster blev ordineret i domkirken den 1.
september. De tiltræder embeder i Kværndrup og
Herringe - Gestelev.
Der er fortsat mange ledige embeder i stiftet. P.t. 6
stk. Det skyldes primært ophobning
ansættelsessager fra foråret, hvor
ansættelsesprocesserne ikke kunne gennemføres
pga coronanedlukningen. Generelt ses et
tilfredsstillende antal ansøgere til de opslåede
stillinger.
Biskoppen gennemgik den generelle procesplan for
genbesættelse af præstestillinger - med og uden
strukturændringer, som er aftalt mellem biskop og
provster i Fyens Stift.
Aktuelt foregår der strukturdrøftelse i Bogense og
Svendborg provsti.
Biskoppen orienterede om, hvilke afledte
konsekvenser af corona, der risikerer at få
indflydelse på efterårets og vinterens aktiviteter.
Ligeledes blev den planlagte erfaringsopsamling fra
forårets nedlukningsperiode omtalt. Herunder
koblingen til årets stiftsbog, hvor temaet er "Hvad
corona lærte os?"

4 - Udmøntning af midler fra omprioriteringspuljen Rådet drøftede på baggrund af Ester Larsens
gennemgang de indkomne ansøgninger. Drøftelsen
Stiftsrådets repræsentant i budgetsamrådet (Ester
vil danne grundlag for Ester Larsen videreformidling
Larsen) fremlægger principovervejelser for
af de fynske synspunkter i Budgetsamrådet.
udmøntningen i 2021 og gennemgår de indkomne
ansøgninger med henblik på drøftelse med og
mandat fra stiftsrådet i forhold til den videre
behandling af ansøgningerne i budgetsamrådet.
Punktet indledes med en kort repetition af
baggrunden for omprioriteringspuljen,
koblingen til Fællesfondens budget og hvordan
midlerne tidligere er blevet anvendt.
Sager:
Sag hørende til mødet: Stiftsrådsmøde nr. 3 2020 Fyens Stift (2019 - 37507)
Bilag:
Aktdokument, Til Stiftsrådene. Slides fra teknisk
gennemgang i budgetsamrådet.

5 - Økonomi - budgetopfølgning på det bindende
stiftsbidrag indtil 31. juli 2020

Forbrugsoverblik blev omdelt og taget til
efterretning.

Opgørelse af forbrug på det bindende stiftsbidrag
pr. 31. juli 2020 fremlægges på mødet.

6 - Økonomi - status kapitalforvaltning

Rapporteringen blev taget til efterretning.

Seneste månedsrapportering fra kapitalforvalterne
fremlægges.
Sager:
Kapitalforvaltningsrapporter 2020 - Fyens Stift (2020
- 5107)
Bilag:
Fyens Stift_5051 387537_31.05.2020

7 - Økonomi Budget 2021 - endelig fastlæggelse på
formålsniveau

Det endelige budget for 2021 blev omdelt og
gennemgået. Budgettet for 2021 blev godkendt som
endeligt.

Formandskabet fremlægger endeligt forslag til
budget 2021.

Sager:
Sag hørende til mødet: Stiftsrådsmøde nr. 3 2020 Fyens Stift (2019 - 37507)
Bilag:
Budget 2021 - bilag til stiftsrådsmøde i september
2021 - til endelig godkendelse

8 - Ansøgning - Kirken på Landet - projekttiltag
Den af stiftsrådet nedsatte arbejdsgruppe vedr.
"kirken på landet aktiviteter i Fyens Stift" ansøger
om kr. 20.000 til gennemførsel af inspirationsdag i
efteråret 2020 vedr. udmøntning af fokusområdet i
2021. Fokusområdet er "Kirken i sommerlandet".
I rammebudgettet for 2021 er der reserveret kr.
50.000 til understøttelse af projektgruppens
initiativer. Det er ikke tilfældet i budget 2020. Derfor
skal stiftsrådet træffe formel beslutning om
at understøtte det beskrevne projekttiltag.
Sager:

Ansøgningen blev imødekommet.

Kirken på Landet - landsnetværk - Fyens Stift (2019 13941)
Bilag:
Aktdokument, Kirken på landet - brev til
stiftsrådsmedlemmer

9 - Ansøgning om tilskud til bogudgivelse om
"Samskabelse og samspil"

Ansøgningen blev udleveret på mødet, da den var
modtaget efter dagsordenens udarbejdelse.

Provst Esben Thusgård ansøger om tilskud til
bogudgivelse der har fokus på samskabelse mellem
folkekirke, kommune og civilsamfund.

Ansøgningen blev ikke imødekommet. Stiftsrådet
fandt ikke at udgivelsen faldt inden for rådets
fokusområder.

Udgivelsen sker i samarbejde med Anne Tortzen
(Center for borgerdialog) og Erling Andersen (FUV)
Der søges om kr. 15.000.

10 - Invitation til Kristent-Muslimsk Samtaleforums Hanne Møller Wolfsberg vil gerne deltage og sørger
konference 2020
selv for tilmelding.

Sager:
Sag hørende til mødet: Stiftsrådsmøde nr. 3 2020 Fyens Stift (2019 - 37507)
Bilag:
Aktdokument, KMS indbydelse 2020 Religiøsitet og
Faglighed i Velfærdssamfundet, KMS rapport
2019_web_2

11 - Eventuelt

12 - Godkendelse af protokol

2019 - 37507 - Fyens Stift – Møder 03-09-2020, 15:00

Stiftsrådsmedlemmer Fyn
2019 - 37507 - Fyens Stift – Møder 03-09-2020, 15:00
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Indbydelse til fælles Stiftsrådsmøde
i Viborg Stift lørdag den 7. november 2020

PROGRAM
________________________________________

09.30 - 10.00

Ankomst og kaffe med rundstykker (Golf Hotel Viborg)

10.00 - 10.20

Oplæg v/Søren Pape Poulsen
“Hvad kan jeg bruge kirken til?“ (Golf Hotel Viborg)

10.25 - 11.45

Alle går op til Domkirken.
Andagt i Viborg Domkirke v/biskop Henrik Stubkjær,
der også giver en rundvisning i Domkirken og fortæller
omkring Skovgaards malerierne (Domkirken)

12.00 - 12.45

Frokost (Golf Hotel Viborg)

12.50 - 13.35

Oplæg v/generalsekretær Birgitte Stoklund Larsen,
Bibelselskabet.
Bibellæsning i forbindelse med udgivelsen af den en
helt ny, dansk bibeloversættelse, der udkommer i 2020
– „“Bibelen 2020“
“Hvordan får vi folk til at læse Bibelen?“ (Golf Hotel
Viborg)

13.40 - 15.00

Oplæg / gruppedrøftelser – snak i plenum og ved
bordene (Golf Hotel Viborg)

1.

Oplæg v/redaktør Ellen Aagaard Pedersen,
Folkekirken.dk om “ Kommunikation“ (20 min.)
Skal der eventuelt laves et fælles stiftsblad?

2.

Oplæg v/sognepræst Christian Langballe og fhv.
folketingsmedlem, Karen Klint om eventuelt
kommende bloktilskud (30 min.)







Er Stiftsrådene gearet hertil?
Fordele og ulemper ved bloktilskud?
Hvad er holdningen?
Hvad kan der ske, hvis der kommer bloktilskud?
Er lovgivningens rammer for antal præster
passende?
Stiftsrådets opgaver?


3.

Opsamling, drøftelser og spørgsmål (30 min.)
Drøftelser af aktuelle problemstillinger,
herunder:
- Kunne de uformelle møder mellem
stiftsrådsformændene, som nu ligger i regi af
Landsforeningen, give mere mening, hvis de i
fremtiden ligger i et fælles stiftsråds-regi?
- Andre emner, som måtte vise sig at være
relevante, når vi mødes

15.00 - 15.15

Kaffepause

15.20 - 15.50

Oplæg v/diakonipræst Steen Hedemann Andreassen
omkring netop udgivet bog om Diakoni:
„Hvordan bliver troen til handling? – Hvad er det, vi
kan og vil? – Diakoni som kirkens omsorgstjeneste“.
Bogen udleveres til samtlige deltagere på mødet.

15.50 - 16.00

Afslutning

Farvel, tak for denne gang og kom rigtig godt hjem
Venlig hilsen
Viborg Stiftsråd
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Viborg, den 23. juli 2020
Akt nr. 980283/meni
Kære Stiftsråd

Indbydelse til det årlige fællesmøde for alle Stiftsråd
Lørdag den 7. november 2020 i Viborg
Viborg Stift vil på dette fællesmøde have oplæg med fokus på bl.a. ”Hvad kan jeg bruge kirken til”,
udgivelsen af ”Bibelen 2020”, Kommunikation, eventuelt kommende bloktilskud samt indlæg
omkring en netop udgivet bog omkring Diakoni: ”Hvordan bliver troen til handling”.
Andagt i Viborg Domkirke med efterfølgende fortælling af biskop Henrik Stubkjær omkring
Skovgårds malerierne har også en plads i dagens program.
Se det vedhæftede program.
Alt det praktiske:
Fælles tilmelding fra hvert stift via linket: https://forms.gle/JqkJvN4f3Zp4mHTy5
Sidste frist for tilmelding er torsdag den 1. oktober 2020. Hvis der er særlige ønsker til forplejning,
er der mulighed for at anføre dette i forbindelse med tilmeldingen.
Deltagerpris 300 kr. pr. person.
Fællesmødet afholdes på Golf Hotel Viborg, Hans Tausens Alle 2, 8800 Viborg.
Eventuelle spørgsmål bedes rettet til:
Stiftsrådsformand Karl Georg Pedersen, telefon 5129 6320 - mail kgped@icloud.com eller
Viborg Stift, stiftskontorchef Bodil Abildgaard eller bispesekretær Mette Nielsen på telefon 8662
0911 - mail kmvib@km.dk
Vi glæder os til at se jer alle.

Venlig hilsen
På vegne af Stiftsrådet i Viborg, Planlægningsudvalget
Henrik Stubkjær
Karl Georg Pedersen
Anne Lisbeth Jepsen
Karsten Kristensen

Viborg Stiftsøvrighed • Bispegården • Domkirkestræde 1 • 8800 Viborg
Telefon 86 62 09 11 • Mail: KMVIB@KM.DK • www.viborgstift.dk
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Til:

Cc:

Jens Andersen (jens.andersen@ft.dk), Hans-Henrik Nielsen (hhnie@Outlook.com), Poul Otto Nielsen
(poul.nielsen@lic-mail.dk), Knud-Erik Rasmussen (ker129@anarki.dk), Ove Thingstrup Holler
(oth@altiboxmail.dk), Karl Georg Pedersen (kgped@icloud.com), Tom Ebbe Jakobsen (tej@ballesogn.dk),
Hans Christian Dalgaard Hansen (hc@dalgaard-hansen.dk), Tine Lindhardt (TILI@KM.DK), Peter Birch
(PBP@KM.DK), Jette Margrethe Madsen (JMM@KM.DK), Christian Dons Christensen (CHRCHR@km.dk),
elkerteminde@gmail.com (elkerteminde@gmail.com), kallestrup@profibermail.dk
(kallestrup@profibermail.dk), sa@menighedsraad.dk (sa@menighedsraad.dk)
Aalborg Stift (KMAAL@KM.DK), Aarhus Stift (KMAAR@KM.DK), Fyens Stift (KMFYN@KM.DK), Haderslev
Stift (KMHAD@KM.DK), Helsingør Stift (KMHEL@KM.DK), Københavns Stift (KMKBH@KM.DK), LollandFalsters Stift (LFSTIFT@KM.DK), Ribe Stift (KMRIB@KM.DK), Roskilde Stift (KMROS@KM.DK), Viborg
Stift (KMVIB@KM.DK)
Mads Andersen (MAAN@km.dk)
Til Stiftsrådene. Slides fra teknisk gennemgang i budgetsamrådet. (KM F2.: 113398)

Fra:
Titel:
E-mailtitel:
06-07-2020 15:52
Sendt:
Til Stiftsrådene. Slides fra teknisk gennemgang i budgetsamrådet..pptx;
Bilag:

Kære medlem af budgetsamråd og budgetfølgegruppe for fællesfonden.
Vedlagt er slides fra den tekniske gennemgang i budgetsamrådet onsdag d. 03.06.2020, idet de er
forsøgt opdateret med svar på de faktuelle spørgsmål, der blev rejst ved gennemgangen.
Bemærk at en del spørgsmål og svar er skrevet i noterne til slides for ikke at øge antallet af slides.
Vi lægger også disse slides i grupperummet på DAP: Ansøgninger til omprioriteringsmidler 2021.
Bemærk følgende supplerende materiale, der er lagt i grupperummet:
Folkekirkens Ungdomskor - Selvevaluering af igangværende projektbevilling, som søges gjort
permanent fra 2021.
Folkekirke & Religionsmøde - Ny underskrevet vedtægt med bilag.

Med venlig hilsen

Mads Andersen
Fuldmægtig
Kirkeministeriet / 1. Kontor
T: 3392 3390 / D: 3392 3909 / Mail: maan@km.dk
Frederiksholms Kanal 21 /1220 København K / www.km.dk
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Omprioriteringspuljen 2021
Ansøgninger til behandling i stiftsrådet

Dagsorden
1.Rammen for fællesfondens budget 2021
2.Omprioriteringsansøgninger 2021

3.Regnskab 2019

2

6. juli 2020

1. Rammen for fællesfondens
budget 2021
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Opregning af rammen for 2021
 Finansministeriet har udmeldt følgende pris- og
løntal for opregning af rammen for 2020 til 2021niveau. Der sker samtidig en modregning af en for
høj regulering i 2020 foretaget i 2019 – før den
negative effekt af Corona-krisen.
 Løn: 1,4
 Drift: -0,1

 Anlæg: -0,3
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Rammen for fællesfondens budget 2021
inkl. p/l-regulering
Resultat (mio. kr.)
Udgift
Indtægt
1
2
3
4
5
6
7
9
11
21
31
32
36

5

Landskirkeskat og kompensation
Præster og provster
Stiftsadministrationer m.v.
Folkekirkens It
Folkekirkens uddannelser
Folkekirkens fællesudgifter
Folkekirkelige tilskud
Reserve
Finansielle poster
Tilskud til lokale kasser
Pension, tjenestemænd
Folkekirkens forsikring
Bindende stiftsbidrag

6. juli 2020

F 2020 BO 2021 BO 2022 BO 2023 BO 2024
-93,3
-20,9
-21,4
-21,7
-21,7
1.764,6 1.777,2 1.774,0 1.770,8 1.767,8
1.671,3 1.756,3 1.752,6 1.749,2 1.746,1
1.202,6
679,0
95,6
81,3
66,9
25,1
29,4
6,2
-1,0
113,4
200,0
0,0
0,0

1.287,5
689,7
93,5
76,8
66,3
25,3
23,1
19,4
0,0
114,3
200,0
0,0
0,0

1.287,5
689,7
91,3
71,7
64,3
25,1
22,6
29,7
0,0
114,3
200,0
0,0
0,0

1.287,5
689,7
89,6
69,9
63,5
25,0
20,9
36,2
0,0
114,3
200,0
0,0
0,0

1.287,5
689,7
83,4
68,5
62,2
24,8
20,6
45,6
0,0
114,3
200,0
0,0
0,0

2. Omprioriteringsansøgninger 2021
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Omprioriteringsmidlerne 2021
 Omprioriteringsmidlerne er på 12 mio. kr. til udmøntning i
2021.
 Omprioriteringsmidlerne består normalt af 2 pct. af fællesfondens
driftsbevillinger på delregnskab 3-7 (ca. 5 mio. kr.), samt af
tilbageførte midlertidige bevillinger, som var finansieret af
omprioriteringspuljen i tidligere år.
 Det er i 2020 besluttet at overføre 12 mio. kr. fra den generelle
reserve i 2021, da udmøntningen af omprioriteringspuljen i 2020
lagde beslag på hele puljen også i 2021.
Mio. kr.

Omprioriteringsmidler

2021

12,0

2022

20,5

2023

26,6

2024

36,0

Beløbet kumulerer ud i årene. Bevilges der 5 mio. kr. permanent i år 2021, er der 5 mio. kr. færre i alle år.
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Kriterier for udmøntning
1. Lovbundne udgifter, overenskomstaftaler for præster.
Regeringsbesluttede initiativer eller fællesomkostninger/opgaver, som af andre årsager er ”nødvendige”.
2. Løsningen af institutionernes kerneopgaver, dvs. driften –
institutionernes kerneopgaver kommer automatisk under
pres som følge af det årlige bidrag til omprioriteringspuljen.
3. Enkeltstående udviklingsopgaver.
4. Udviklingsopgaver/nye initiativer, der medfører eller kan
medføre ændringer i driftsudgifterne f.eks. forsøg med
ændringer i præsters uddannelse og efteruddannelse.
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Omprioriteringsansøgninger 2021
Ansøger/Projektnavn
2021
2022
2023
2024
2025 Projekt i alt
Landsforeningen af Menighedsråd:
Synliggørelse af folkekirken som
950.000
950.000
1.900.000
1
arbejdsplads
Kirkeministeriet: Folkekirken som
250.000
250.000
500.000
2
arbejdsplads
Aarhus Stift: Blivpræst.dk
500.000
500.000
500.000
500.000
2.000.000
3
Folkekirkens
Arbejdsmiljørådgivning:
250.000
250.000
4
Projektforlængelse
Bibliarium
1.874.000
2.910.000
3.870.000 4.830.000 Permanent Permanent
5
Differentieret vedligeholdelse af
1.746.253
281.025
2.027.278
6
kirkebygninger
Folkekirke og Religionsmøde
915.899
957.244
998.856 1.040.543 Permanent Permanent
7
Folkekirkens
Ungdomskor
158.400
400.000
Permanent
Permanent Permanent Permanent
8
DAP: Vejledning om ny kunstnerisk
200.000
200.000
9
udsmykning i kirkerne
Vedligeholdelsesarbejder i Døves
Note:
285.000 af niveauet for det senest anførte beløb (Permanente bevillinger 2%-bespares).
285.000
10 De fem øverste ansøgere beder om en efterfølgende permanentliggørelse
Kirke
AdF og Folkekirkens It:
275.000
275.000
11
Indfak og RejsUD
1.246.000
1.246.000
1.246.000 1.246.000 1.246.000 7.476.000
12 Folkekirkens It: Verificering

9

Permanente bevillinger i alt
(inkl. 2 pct.-reduceringer)

2.948.299

4.267.244

5.260.856 6.254.703

6.129.609

Tidsbegrænsede bevillinger

5.702.253

3.227.025

1.746.000 1.746.000

1.246.000

I alt pr. år

8.650.552

7.494.269

7.006.856 8.000.703

7.375.609
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1. Synliggørelse af folkekirken som
arbejdsplads for teologer
 Landsforeningen af Menighedsråd søger i samarbejde med Præsteforeningen om midler
til en toårig projektansættelse af en akademisk medarbejder efter drøftelser i en
arbejdsgruppe. Der søges samlet set om 1.902.720 kr. fordelt på 950.000 kr. i 2021 og
2022. Projektet har ikke finansiering andetsteds fra.
 Formålet med ansættelsen er at formidle og koordinere kontakten mellem de
teologistuderende/teologer og folkekirken med henblik på, at få flere til at vælge at blive
præst i folkekirken.


Medarbejderen skal:


Etablere en fast kontakt mellem teologistuderende/teologer og Landsforeningen af Menighedsråd, stifterne og
Præsteforeningen, så teologistuderende/teologer får forskellige muligheder for at møde folkekirken og få
kendskab til den som en fremtidig arbejdsplads.



Koordinere og videreudvikle de eksisterende tiltag, der er i stifterne samt tage initiativ til at udvikle og
iværksætte nye tiltag i et tæt samarbejde med de studerende med udgangspunkt i Idekatalog, som blev
udarbejdet som opfølgning på mødet ”Folkekirken møder de teologistuderende - de teologistuderende møder
Folkekirken”

Projektet afsluttes med et idekatalog, med systematiske beskrivelser af initiativerne med henblik på
at inspirere til at iværksætte de initiativer, der lokalt giver mening for at imødekomme
præstemangel.
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2. Folkekirken som arbejdsplads
 Kirkeministeriet søger på vegne af arbejdsgruppen for projektet ”Folkekirken
som arbejdsplads” samlet set om 500.000 kr. til fortsættelse af projektet.
Beløbet er fordelt med 250.000 kr. årligt i 2021 og i 2022. Folkekirken som
arbejdsplads er på arbejdsniveau koordineret med blivpræst.dk.
 Videreførelse af kampagnen




Små nye film
Materiale til menighedsrådene
Gentagelse af kampagnen

Videoerne skal repræsentere nye faggrupper, så man når bredere ud og budskabet skal
repeteres.

 Nyt fokusområde – teologistuderende


Møde mellem det Teologiske Fagråd og folkekirkeaktører viser, at mange af de studerende kun har et
begrænset kendskab til folkekirken, og dét at blive præst ikke er drivkraften bag at vælge teologistudiet.

Projektet vil imødekomme dette ved at udarbejde en platform for initiativer målrettet nye
teologistuderende. Platformen lægges på Folkekirken.dk. Det skal være muligt for alle
folkekirkeaktører at indmelde initiativer, som er målrettet teologistuderende.
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3. Blivpræst.dk
 Aarhus Stift søger om en 4-årig bevilling på samlet set 2.000.000 kr. fordelt med
500.000 kr. årligt i 2021-2024. Fra omprioriteringspuljen blev der bevilliget
300.000 kr. til brug i 2018 og 2019. Blivpræst.dk er på arbejdsniveau
koordineret med Folkekirken som arbejdsplads.
Blivpræst.dk ansøger også stiftsråd om midler til afvikling af lokale messer, trykkeomkostninger, udvikling, forsendelse,
transport o.l.

 Blivpræst.dk ønsker at samarbejde via dialog, erfaringsudveksling og gensidigt
understøttende initiativer. Formålet med præsterekrutteringsprojektet på
Blivpræst.dk er, at:


Motivere de bedst egnede kandidater på ungdomsuddannelser til at vælge teologistudiet og præsteembedet som
livsgerning



Øge opbakningen til folkekirken ved positivt og retvisende at beskrive både studium og præstegerning



Kommunikere, hvad folkekirken kan tilbyde i livets mange situationer.

 Målsætninger med Blivpræst.dk:
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Øget, relevant, præcis og interessant kommunikation om studiet og jobbet gennem de rette medier og kanaler.



Analyse af de primære årsager til frafald på teologistudiet, bl.a. gennem anonyme interviews med studerende,
som har forladt studiet.



Analyse af de primære årsager til, at teologiske kandidater vælger andre karriereveje end præstegerningen.



Undersøge faktorer som fastholder præster i embede.
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4. FAR Projektforlængelse
 Kirkeministeriet søger om 250.000 kr. til en etårig forlængelse af Folkekirkens
Arbejdsmiljørådgivning (FAR) som forsøgsprojekt fra en femårig til en seksårig
forsøgsperiode, således at projektafslutning rykkes fra 31. december 2020 til den
31. december 2021. (Folkekirkens Arbejdsmiljøråd og Kirkeministeriet står bag FAR, og rådet består af
repræsentanter for Landsforeningen af Menighedsråd og de faglige organisationer på området.)

 Projektet er ved at nærme sig sin afslutning, men når det kommer til afklaring af
en fremtidig organisationsform og en bæredygtig finansieringsform, er der stadig
meget, der skal undersøges og afklares. Herunder følgende forhold:


Lovgivningen omkring FAR



Betydningen af, at FAR bliver underlagt regler for offentlig virksomhed



Bæredygtig økonomi og finansieringsform



Diverse vedr. organisering af og styring af FAR

 Den oprindelige hensigt om, at man ved projektperiodens udløb den 31.
december 2020 havde afklaret og fastlagt rammerne for en evt. permanent
model for FAR, synes på denne baggrund ikke realistisk.
 Det er hensigten, at en evt. ansøgning om finansiering af en varig forankring
indgives 1. maj 2021 ift. omprioriteringspuljen for 2022.
13
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5. Bibliarium
 Biskoppen over Københavns Stift søger på vegne af de tre initiativtagende biskopper fra hhv.
Helsingør, Roskilde og København finansiering til brug for driften af et nationalt oplevelsescenter i
Skt. Andreas Kirke til formidling af bibelske fortællinger, kaldet Bibliarium. Den ansøgte
finansiering er på 1,9 mio. kr. i 2021 og hæves trinvist til 4,8 mio. kr. i 2024, hvorefter den gøres
permanent. Der ansøges således årligt om følgende beløb til etablering og drift:
2021

2022

2023

2024

2025

I alt

1.874.000 2.910.000 3.870.000 4.830.000 Permanent Permanent

 Ved etableringen af første fase bidrager A.P. Møller Fonden med 15 mio. kr. (halvdelen). De
resterende 15 mio. kr. finansieres via låneoptag i stiftsmidlerne i de 10 stifter, som bidrager til
projektet. De resterende 2 faser skal ligeledes finansieres ved hjælp fra A.P. Møller Fonden.
Denne ansøgning dækker over driftsudgifter til det nationale oplevelsescenter.
 Bibliarium etableres i faser, så det forud for en eventuel udbygning kan vise sin bæredygtighed:
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Fase 1: Her realiseres tre af ti såkaldte læringsarenaer: 1) Urhistorien, 2) Udvandringen af Egypten samt 3) Jesu
fødsel, død og opstandelse mv. (jul, påske og pinse).



Fase 2: Hvis Bibliarium når op på det estimerede besøgstal inden for 3 – 5 år, er det stillet i udsigt, at A.P. Møller
Fonden vil se positivt på en ansøgning om en udbygning af Bibliarium, så også de sidste syv læringsarenaer kan
realiseres.



Fase 3: Holder interessen for at besøge Bibliarium i endnu 3 – 5 år vil der kunne søges om en fuld realisering af
Bibliarium, så oplevelsescenteret kan etablere samarbejde med fx Center for Kunst og Kristendom ved Københavns
Universitet.
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6. Differentieret vedligeholdelse af
kirkebygninger
 Lolland-Falsters, Ribe, Roskilde, Viborg og Aalborg Stift ansøger samlet set om 2.027.278
kr. til projektet Differentieret vedligeholdelse af kirkebygninger. Beløbet er fordelt på
1.746.253 kr. i 2021 og 281.025 kr. i 2022.
De fem stiftsråd ansøges om hver at bidrage med 25.000 kr. årligt, svarende til i alt 250.000. Stifterne og i mindre
omfang provstier medfinansierer deltagelse i projektet og kørsel i 2022.

 Projektets udgangspunkt er, at ikke alle kirker nødvendigvis skal vedligeholdes på samme
niveau. På den måde kan man anvende de økonomiske og menneskelige ressourcer mere
hensigtsmæssigt. Ansøgerne foreslår følgende:


Der defineres et sæt kriterier for kategorisering af det fremtidige vedligeholdelses- og brugsniveau.



Kategoriseringen af kirkerne skal åbne for forskellige tilgange til den fremtidige vedligeholdelse og brug baseret
på de den eksisterende brug, værdier og potentialer.



Ovenstående kategorisering følges op med udviklingen af et sæt strategier, som kan være vejledende for,
hvordan vedligeholdet og brugsmulighederne og deraf affødte funktionelle eller bygningsfysiske ændringer kan
udføres inden for de forskellige kategorier.

 Konkret skal projektet udvikle redskaber med følgende elementer:
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Værktøj for vedligeholdelseskategorisering af kirkebygninger.



Definere strategier for det videre arbejde med kirkerne inden for de forskellige vedligeholdelseskategorier.



Metode for etablering af anvendelsesplaner for lokale kirker: Procesværktøj.



Materiale til formidling af værktøjet i provstier og menighedsråd.
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7. Folkekirke & Religionsmøde
 Københavns biskop, på vegne af de 10 biskopper, ansøger om øget finansiering til
samarbejdet mellem bispeembederne "Folkekirke og Religionsmøde”. Det ansøgte beløb
starter på 915.899 kr. i 2021 og hæves trinvist til 1.040.543 kr. i 2024, hvorefter den ønskes
permanent på dette niveau.
2021

2022

2023

915.899

957.244

998.856

2024

2025

I alt

1.040.543 Permanent Permanent

Folkekirke og Religionsmøde har en fast bevilling på fællesfonden, som i 2021 er på 837.340 kr.
Folkekirke og Religionsmøde har modtaget omprioriteringsmidler i alle år 2011-2019 på 385-465 t.kr. årligt, og har
ansøgt om tillægsbevilling i 2020.

 Samarbejdets formål er at styrke den danske folkekirkes møde med andre religioner i
Danmark, herunder ved opsøgende arbejde. I dette arbejde indgår blandt andet følgende
elementer:
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At oprette en videns- og idébank om religionsmøde.



At opbygge netværk blandt lokale ressourcepersoner i de 10 stifter og vedligeholde disse.



At kvalificere religionsmøder for fagprofessionelle, politikere og civilsamfundsaktører.



At etablere netværk med andre religioner.



At etablere netværk mellem ansatte og frivillige i folkekirken og opkvalificere ansatte og frivillige til
religionsmødet.



At udvikle dialogskabende materialer og redskaber til praksisrefleksion.

6. juli 2020

8. Folkekirkens Ungdomskor
 Folkekirkens Ungdomskor (FUK) ansøger om finansiering til understøttelse af det
kommunikationsmæssige område og det frivillige engagement i folkekirkens korarbejde
lokalt og nationalt. Den ansøgte finansiering starter på 158.000 kr. i 2021 og hæves til
400.000 kr. i 2022, hvorefter den gøres permanent.
 Organisationen ønsker midlerne til en fortsat ansættelse af en kommunikations- og
projektmedarbejder til understøttelse af den frivillige indsats for folkekirkens korarbejde.
Ansættelsen er på nuværende tidspunkt finansieret via en omprioriteringsbevilling fra 2018.


Det ansøgte beløb i 2021 er lavere end de resterende år, idet Folkekirkens Ungdomskor har fået
overført i alt 242.000 kr. svarende til 7 mdr. og 1 uge af bevillingen fra 2018-2020 til 2021 pga.
vakance i stillingen. Ydermere bidrager Folkekirkens Ungdomskor selv med 39.600 kr. 2021 og
100.000 kr. årligt i 2022 og frem svarende til 1/5 af udgifterne, hvilket er muliggjort af, at
medlemskontingentet hvert år fra 2021 forøges svarende til pris- og lønregulering.



Folkekirkens Ungdomskor har en fast bevilling på fællesfonden, som i 2021 er 893.665 kr.

 Landsorganisationen Folkekirkens Ungdomskor, der har eksisteret i snart 52 år, er med sine
over 850 medlemskor og nu over 13.000 sangere og korledere i alle aldre landets største
kororganisation og én af de største af folkekirkens medlemsorganisationer.
 Behovet for fortsat ansættelse af en kommunikations- og projektmedarbejder svarer til en
stilling på 32 timer. Lønudgiften er beregnet til 420.000 kr. om året inkl. pension og
feriepenge. Dertil kommer 80.000 kr. om året til driftsomkostninger.
17
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9. Vejledning om ny kunstnerisk
udsmykning i kirkerne
 Akademiraadets udvalg for Kirkekunst søger om en etårig bevilling på 200.000 kr. i 2021
til udarbejdelsen af en vejledning om ny kunstnerisk udsmykning i kirkerne som del af
’Håndbog om kirkens bygninger og arealer’ på DAP.
 Augustinusfonden har givet et ikke øremærket tilsagn på 350.000 kr. til denne ansøgning.

 På nuværende tidspunkt er der på DAP ingen vejledning om kunsten i kirkerne.
Kunstneriske udsmykninger har en helt central rolle i kirkerummet, og Akademiraadets
udvalg for Kirkekunst kan konstatere et behov for at nå tidligere ud med rådgivning til
menighedsrådene.
 En tidlig vejledning, som hjælper menighedsrådene med de indledningsvise idéer, inden
de bliver til et egentligt projekt, og inden der tages kontakt til en kunstner, vil spare
menighedsrådene såvel som stifterne for unødige eller besværliggjorte sagsgange.
 Akademiraadets udvalg for Kirkekunst søger fællesfonden om midler til at udvikle den
digitale vejledning i tæt samarbejde med Stifternes Byggeudvalg og Landsforeningen for
Menighedsråd, så det sikres, at rådgivningen når bedst muligt ud til menighedsrådene, og
at indholdet svarer til menighedsrådenes behov.
18
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10. Vedligeholdelsesarbejde i Døves
Kirke
 Døvemenigheden Østdanmark (Døves Kirke, København) søger om en etårig
bevilling på 285.000 kr. i 2021 til en opgradering af det lokale netværk og
udbedring af et nedslidt varmesystem.
 Opgradering af lokalt netværk


Den faste installation såvel som det trådløse netværk er gammelt, opbygget etapevist og ude af stand til at sikre
et nutidigt brug af IT. For døvemenigheden gælder det særlig brug af FaceTime, Zoom og Skype.



Installation af coax eller fiber leveret af TDC/Folkekirkens It er bestilt og installation afventes.



For en opgradering af husets egne installationer (krydsfelt, kabelføring og trådløst) foreligger der et mundtligt
overslag på 60.000-80.000 kr. for udbedringerne.

 Udbedring af nedslidt varmesystem
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Det er ikke muligt at opvarme hele ejendommen tilstrækkeligt via det eksisterende varmesystem.



Rådgivende ingeniørfirma Wesenberg, Fredericia har på baggrund af en detaljeret gennemgang af bygningens
varmesystem udarbejdet en rapport over af varmesystemet tilstand.



Ved gennemgangen var Jan Veber også til stede fra W. Johansen VVS, der efterfølgende har udarbejdet et
prisoverslag på udbedringerne på baggrund af rapporten. Overslaget lyder samlet set på 205.000 kr.

6. juli 2020

11. Implementering af Indfak &

RejsUD
 Det Administrative Fællesskab og Kirkeministeriet v/Folkekirkens It, søger om en etårig bevilling
på 275.000 kr. i 2021 til implementeringen af Indfak til erstatning af Ibistic og af RejsUD til
erstatning af manuelle arbejdsprocesser – godkendelse af indkøb, fakturaer og rejseafregninger.
Ansøgningen vedrører både it-omkostningen og den organisatoriske implementering.
 Ibistic understøtter fakturamodtagelse og kontering, men understøtter ikke indkøbsprocessen og
er ikke omfattet af de integrationer til Navision Stat, som Økonomistyrelsen understøtter ved
opgraderinger. Fællesfonden anvender det fællesstatslige økonomisystem Navision Stat, men ikke
Indfak og RejsUd.
 Det betyder, at der hver gang Navision opgraderes, skal betales særskilt for Navisionopgraderingen m.m.
 Anskaffelse af Indfak til erstatning af Ibistic og af RejsUD til erstatning af manuelle
arbejdsprocesser vil give en bedre systemsammenhæng foruden, at Indfak kan understøtte hele
indkøbsprocessen. Endelig vil RejsUd kunne forbedre afregning for rejser og aflevering af bilag – en
proces som pt. kræver en betydelig manuel indsats.
 Betalingen skal ikke betales af Folkekirkens Its bevilling, da omkostningen vedrører alle
fællesfondens institutioner. Grundet beløbets størrelse, og da driftsomkostningerne allerede er
indeholdt i FITs bevilling, er der udformet en samlet ansøgning til implementering.
20
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12. Verificering af oplysninger i CPR

(1/2)
 Kirkeministeriet v/Folkekirkens It, søger om en flerårig bevilling på maksimalt
7.476.000 kr. Bevillingen er fordelt på 6 år af 1.246.000 kr. pr. år fra og med
2021 til og med 2026.

 Midlerne søges til fortsat varetagelse af opgaven med kontrol af, om
oplysningerne i det elektroniske register svarer til oplysninger i
ministerialbogen, som indeholder de retsgyldige oplysninger, så længe en
persons oplysninger ikke er verificeret.
 I forbindelse med implementeringen af Den elektroniske kirkebog (DNK) blev
der, som en finansieret del af projektet, foretaget en systematisk verificering af
oplysninger for personer født i 1969 og senere. Det var sognene, der skulle stå
for dette. Desuden var sognene herudover pålagt at verificere alle personer født
i perioden 1962 til 1968. Fordi verificeringer forekommer sjældnere, har det i
sognene været meget tidskrævende og af svingende kvalitet. Derfor blev
verificeringsopgaven med en bevilling på op til 1 mio. kr. årligt overført til
Folkekirkens It for perioden 2015-2020.
21
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12. Verificering af oplysninger i CPR
(2/2)

 Der resterer i marts 2020 1.659.000 personer i CPR, som ikke er verificerede. Af
disse er 997.000 fødselsregistrerede i et sogn og udgør derfor potentielt dem,
der skal verificeres i forhold til oplysningerne i en ministerialbog. Det fremgår
også, at der er 433.000 personer mellem 20 og 59 år, som skulle have være
verificeret i sognene, som endnu ikke er blevet det.
 Baseret på de seneste 5 års tal for verificeringer vil der i den kommende
periode skulle verificeres ca. 65.000 personer. Det vil fra start kræve 2 årsværk
og henimod slutningen noget mindre. Med ansøgningen søges om en bevilling til
finansiering af højst 2 årsværk.
 Den årlige bevilling baseres på det dokumenterede timeforbrug, der er medgået
til det faktiske antal verificeringer i hvert af årene. Teknisk betyder det, af den
maksimale ramme hvert år nedskrives til det faktiske forbrug for det
foregående år.
 Folkekirkens It har tidligere fået en tidsbegrænset bevilling til verificering i
perioden 2015-2020. Nu ansøges der om finansiering til fortsat varetagelse af
opgaven i perioden 2021-26.
22
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PORTEFØLJEOVERBLIK
Afkast seneste måned pr. aktivklasse (01.05.2020 - 31.05.2020)
Aktivtype
Obligationer Danmark
Kontanter / Gebyr

Total

Afkast

Afkast (%)

362.588,17

0,14

-39,51

362.548,66

0,14 0,00%

0,05%

0,10%

0,15%

Afkast år til dato pr. aktivklasse (01.01.2020 - 31.05.2020)
Aktivtype
Obligationer Danmark
Kontanter / Gebyr

Total

Afkast

Afkast (%)

-939.097,72

-0,26

-39,51

-939.137,23

-0,27 -0,3%

-0,2%

-0,1%

0,0%

0,1%

0,2%

0,3%

Beholdningsoversigt pr. aktivklasse (31.05.2020)
Aktivtype
Obligationer Danmark
Kontanter

Total

Markedsværdi

Andel (%)

252.089.432,05

100,36

-905.859,51

-0,36

251.183.572,54

100,00
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AFKASTOVERSIGT
Afkastopgørelse
Formueværdi 01.01.2020

257.809.430,27

Gevinst/tab

-4.124.333,22

Rente

-39,51

Udbytte

3.185.235,50

Refunderede gebyrer

0,00

Udbytteomkostninger

0,00

Gebyrer

0,00

Resultat efter gebyrer

-939.137,23

Hævet/indsat

-5.686.720,50

Udbytteskat

0,00

Depotflyt

0,00

Formueværdi pr. 31.05.2020

251.183.572,54

Periodens afkast (tidsvægtet)

-0,27%

Det totale porteføljeafkast inkluderer et gebyr på 0,00. Handelsomkostninger 0,00 er indregnet i resultatet. De samlede omkostninger i
rapporteringsperioden er 0,00.
Ønsker du at få omkostningerne uddybet så kontakt gerne din rådgiver i Jyske Bank.

Tidsvægtet afkast
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
-0,50%
-1,00%
-1,50%
-2,00%
Periodens resultat

-2,50%
jan

feb

mar

apr

maj

Akkumuleret
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TIDSVÆGTET AFKAST (%)
Periode

Depot

01.01.2020 til 31.01.2020

0,65

01.02.2020 til 29.02.2020

0,32

01.03.2020 til 31.03.2020

-2,29

01.04.2020 til 30.04.2020

0,94

01.05.2020 til 31.05.2020

0,14

01.01.2020 til 31.05.2020

-0,27
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RESULTATSPECIFIKATION (01.01.2020 - 31.05.2020)
Værdipapir

Realiseret
kursgevinst

Realiseret
valutagevinst

Urealiseret
kursgevinst

Urealiseret
valutagevinst

Rente /
udbytte

Refusion /
gebyr

Samlet resultat

Afkast (%)

Danske kroner
Kap. JI Inst. Stifternes Kapitaler (1) Oms.beg
Kap.JI Inst. Stifternes Kapitaler (2) Oms.beg
Kap JI Inst. Stifternes Kapitaler (3) Oms.beg

-199.520,08
-93.509,11
-184.649,18

0,00
0,00
0,00

-1.789.080,91
-360.336,86
-1.497.237,08

0,00
0,00
0,00

1.457.649,70
518.566,80
1.209.019,00

0,00
0,00
0,00

-530.951,29
64.720,83
-472.867,26

-0,49
0,15
-0,42

Danske kroner total

-477.678,37

0,00

-3.646.654,85

0,00

3.185.235,50

0,00

-939.097,72

-0,26

-477.678,37

0,00

-3.646.654,85

0,00

3.185.235,50

0,00

-939.097,72

-0,26

Danske kroner
DANSKE KRONER Interest Transaktionskonti
DANSKE KRONER Transaktionskonti

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
-39,51

0,00
0,00

0,00
-39,51

Danske kroner total

0,00

0,00

0,00

0,00

-39,51

0,00

-39,51

KONTANTER TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

-39,51

0,00

-39,51

-477.678,37

0,00

-3.646.654,85

0,00

3.185.195,99

0,00

-939.137,23

OBLIGATIONER DANMARK

OBLIGATIONER DANMARK TOTAL
KONTANTER

PORTEFØLJE TOTAL

-0,27
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BEHOLDNINGSOVERSIGT
Top 5 beholdninger (31.05.2020)
Aktivnavn

Markedsværdi

Andel (%)

Kap JI Inst. Stifternes Kapitaler (3) Oms.beg

84.883.708

33,79

Kap.JI Inst. Stifternes Kapitaler (2) Oms.beg

83.892.317

33,40

Kap. JI Inst. Stifternes Kapitaler (1) Oms.beg

83.313.407

33,17

-40

0,00

-905.820

-0,36

251.183.573

100,00

DANSKE KRONER Interest Transaktionskonti
DANSKE KRONER Transaktionskonti

Total

Allokering seneste år (30.06.2019 - 31.05.2020)
120,0%
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%

OBLIGATIONER DANMARK

maj-20

apr-20

mar-20

feb-20

jan-20

dec-19

nov-19

okt-19

sep-19

aug-19

jul-19

jun-19

-20,0%

KONTANTER

Primo Kontanter (01.01.2020)
Valuta
DANSKE KRONER

KONTANTER TOTAL

Beløb
0,00

0,00
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BEHOLDNINGSSPECIFIKATION
Værdipapir

ISIN

Beholdning

Gns.
købskurs

Kurs

Markedsværdi

DK0060774396
DK0060231421
DK0060231504

838.428,00
834.930,00
832.417,00

100,70
101,61
101,27

101,2415
99,7849
100,7816

Vedhængende
rente

Markedsværdi inkl.
vedhængende rente

Portefølje
andel (%)

84.883.708,38
83.313.406,54
83.892.317,13

84.883.708,38
83.313.406,54
83.892.317,13

33,79
33,17
33,40

252.089.432,05

252.089.432,05

100,36

252.089.432,05

252.089.432,05

100,36

OBLIGATIONER DANMARK
Danske kroner
Kap JI Inst. Stifternes Kapitaler (3) Oms.beg
Kap. JI Inst. Stifternes Kapitaler (1) Oms.beg
Kap.JI Inst. Stifternes Kapitaler (2) Oms.beg
Danske kroner total
OBLIGATIONER DANMARK TOTAL

KONTANTER
Danske kroner
DANSKE KRONER Interest Transaktionskonti
DANSKE KRONER Transaktionskonti

0,00
-905.820,00

-39,51

-39,51
-905.820,00

0,00
-0,36

Danske kroner total

-905.820,00

-39,51

-905.859,51

-0,36

KONTANTER TOTAL

-905.820,00

-39,51

-905.859,51

-0,36

251.183.612,05

-39,51

251.183.572,54

100,00

PORTEFØLJE TOTAL

-39,51
-905.820,00

1,00
1,00

1,0000
1,0000
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TRANSAKTIONSLISTE
Handels
dato

Valør dato

Værdipapir

ISIN

Transaktion

Antal

Kurs

Valuta
kurs

02.01.2020

06.01.2020

DK0060231421

02.01.2020

06.01.2020

02.01.2020

06.01.2020

06.01.2020
22.01.2020

06.01.2020
24.01.2020

22.01.2020

24.01.2020

22.01.2020

24.01.2020

23.01.2020

23.01.2020

23.01.2020

23.01.2020

23.01.2020

23.01.2020

28.01.2020
31.01.2020

28.01.2020
04.02.2020

31.01.2020

04.02.2020

31.01.2020

04.02.2020

04.02.2020
24.03.2020

04.02.2020
26.03.2020

24.03.2020

26.03.2020

24.03.2020

26.03.2020

26.03.2020
24.04.2020

26.03.2020
28.04.2020

24.04.2020

28.04.2020

24.04.2020

28.04.2020

28.04.2020

28.04.2020

Kap. JI Inst. Stifternes
Kapitaler (1) O
Kap.JI Inst. Stifternes
Kapitaler (2) O
Kap JI Inst. Stifternes
Kapitaler (3) Om
DANSKE KRONER
Kap. JI Inst. Stifternes
Kapitaler (1) O
Kap.JI Inst. Stifternes
Kapitaler (2) O
Kap JI Inst. Stifternes
Kapitaler (3) Om
Kap. JI Inst. Stifternes
Kapitaler (1) O
Kap.JI Inst. Stifternes
Kapitaler (2) O
Kap JI Inst. Stifternes
Kapitaler (3) Om
DANSKE KRONER
Kap. JI Inst. Stifternes
Kapitaler (1) O
Kap.JI Inst. Stifternes
Kapitaler (2) O
Kap JI Inst. Stifternes
Kapitaler (3) Om
DANSKE KRONER
Kap. JI Inst. Stifternes
Kapitaler (1) O
Kap.JI Inst. Stifternes
Kapitaler (2) O
Kap JI Inst. Stifternes
Kapitaler (3) Om
DANSKE KRONER
Kap. JI Inst. Stifternes
Kapitaler (1) O
Kap.JI Inst. Stifternes
Kapitaler (2) O
Kap JI Inst. Stifternes
Kapitaler (3) Om
DANSKE KRONER

Køb

20.000,00

102,1000

100,00

2.042.000,00

2.042.000,00

DKK

2.042.000,00

DK0060231504

Køb

20.000,00

101,2600

100,00

2.025.200,00

2.025.200,00

DKK

2.025.200,00

DK0060774396

Køb

20.000,00

103,2000

100,00

2.064.000,00

2.064.000,00

DKK

2.064.000,00

DK0060231421

Indskud
Udbytte

DK0060231504

6.131.200,00

Handelsbeløb Kurtage Andre
omk.

Rente /
udbytte

Total i valuta Valuta

Total beløb

100,00
100,00

1.457.649,70

6.131.200,00
1.457.649,70

DKK
DKK

6.131.200,00
1.457.649,70

Udbytte

100,00

518.566,80

518.566,80

DKK

518.566,80

DK0060774396

Udbytte

100,00

1.209.019,00

1.209.019,00

DKK

1.209.019,00

DK0060231421

DK0060231421

Geninv.
udbytte
Geninv.
udbytte
Geninv.
udbytte
Udtræk
Køb

DK0060231504

14.489,00

100,6010

100,00

1.457.607,89

1.457.607,89

DKK

1.457.607,89

5.139,00

100,8942

100,00

518.495,29

518.495,29

DKK

518.495,29

11.843,00

102,0852

100,00

1.208.995,02

1.208.995,02

DKK

1.208.995,02

-137,30
5.000,00

100,9900

100,00
100,00

504.950,00

-137,30
504.950,00

DKK
DKK

-137,30
504.950,00

Køb

5.000,00

101,3600

100,00

506.800,00

506.800,00

DKK

506.800,00

DK0060774396

Køb

5.000,00

102,5500

100,00

512.750,00

512.750,00

DKK

512.750,00

DK0060231421

Indskud
Salg

1.524.500,00
-18.000,00

96,6456

100,00
100,00

1.739.620,80

1.524.500,00
1.739.620,80

DKK
DKK

1.524.500,00
1.739.620,80

DK0060231504

Salg

-18.000,00

98,5179

100,00

1.773.322,20

1.773.322,20

DKK

1.773.322,20

DK0060774396

Salg

-18.000,00

98,0489

100,00

1.764.880,20

1.764.880,20

DKK

1.764.880,20

DK0060231421

Udtræk
Salg

-5.277.823,20
-35.000,00

98,9900

100,00
100,00

3.464.650,00

-5.277.823,20
3.464.650,00

DKK
DKK

-5.277.823,20
3.464.650,00

DK0060231504

Salg

-35.000,00

99,9400

100,00

3.497.900,00

3.497.900,00

DKK

3.497.900,00

DK0060774396

Salg

-35.000,00

100,3500

100,00

3.512.250,00

3.512.250,00

DKK

3.512.250,00

-10.474.800,00

DKK

-10.474.800,00

DK0060231504
DK0060774396

Udtræk

-10.474.800,00

100,00
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Handels
dato

Valør dato

Værdipapir

ISIN

Transaktion

Antal

Kurs

Valuta
kurs

04.05.2020

06.05.2020

DK0060231421

04.05.2020

06.05.2020

04.05.2020

06.05.2020

05.05.2020
18.05.2020

05.05.2020
20.05.2020

18.05.2020

20.05.2020

18.05.2020

20.05.2020

19.05.2020
29.05.2020

19.05.2020
03.06.2020

29.05.2020

03.06.2020

29.05.2020

03.06.2020

Kap. JI Inst. Stifternes
Kapitaler (1) O
Kap.JI Inst. Stifternes
Kapitaler (2) O
Kap JI Inst. Stifternes
Kapitaler (3) Om
DANSKE KRONER
Kap. JI Inst. Stifternes
Kapitaler (1) O
Kap.JI Inst. Stifternes
Kapitaler (2) O
Kap JI Inst. Stifternes
Kapitaler (3) Om
DANSKE KRONER
Kap. JI Inst. Stifternes
Kapitaler (1) O
Kap.JI Inst. Stifternes
Kapitaler (2) O
Kap JI Inst. Stifternes
Kapitaler (3) Om

Handelsbeløb Kurtage Andre
omk.

Rente /
udbytte

Total i valuta Valuta

Total beløb

Køb

2.000,00

99,8300

100,00

199.660,00

199.660,00

DKK

199.660,00

DK0060231504

Køb

2.000,00

100,7400

100,00

201.480,00

201.480,00

DKK

201.480,00

DK0060774396

Køb

2.000,00

101,3900

100,00

202.780,00

202.780,00

DKK

202.780,00

DK0060231421

Indskud
Køb

603.920,00
6.000,00

99,4700

100,00
100,00

596.820,00

603.920,00
596.820,00

DKK
DKK

603.920,00
596.820,00

DK0060231504

Køb

6.000,00

100,6300

100,00

603.780,00

603.780,00

DKK

603.780,00

DK0060774396

Køb

6.000,00

100,9700

100,00

605.820,00

605.820,00

DKK

605.820,00

DK0060231421

Indskud
Køb

1.806.420,00
3.000,00

99,8300

100,00
100,00

299.490,00

1.806.420,00
299.490,00

DKK
DKK

1.806.420,00
299.490,00

DK0060231504

Køb

3.000,00

100,8200

100,00

302.460,00

302.460,00

DKK

302.460,00

DK0060774396

Køb

3.000,00

101,2900

100,00

303.870,00

303.870,00

DKK

303.870,00
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FORKLARINGER TIL RAPPORTEN
Afkastprocent
Afkastprocenten angives som periodens afkast. Afkastet er opgjort som tidsvægtet igennem hele rapporten.
Tidsvægtede afkast viser periodens afkast uden hensyntagen til hvor stor andel af porteføljen, der har været investeret
på forskellige tidspunkter. Det tidsvægtede afkast er derfor uafhængigt af udtræk eller indskud i aftalen, og derfor den
mest retvisende afkastprocent i forhold til investeringsbeslutninger truffet af Jyske Capital. Tidsvægtede afkast er
derfor det mest anvendelige i sammenligninger med benchmark og på tværs af kapitalforvaltere.

Markedsværdi
Markedsværdien er opgjort på grundlag af seneste officielle lukkekurs, med mindre denne kurs er misvisende eller
beregnet på grundlag af en atypisk omsætning. Markedsværdier pr. 31.12 er opgjort på grundlag af skattekurser fra VP.
Ved Valutakurs anvendes Jyske Banks referencekurs, som er leveret af SIX Financial Information og er fastsat kl. 14:15.
Den er angivet i "Beholdningsspecifikationen" i kolonnen "Værdipapir" i parentes efter valutabetegnelsen.

Vedhængende rente
Vedhængende rente for obligationer henviser til de renter, som porteføljen har optjent, men endnu ikke fået udbetalt.

Horisontafkast
Horisontafkast viser det forventede annualiserede afkast for en given obligation de næste seks måneder.

Varighed
Varighed er den officielle varighed, som fremgår af kurslisterne. Varigheden måles i antal år og angiver, hvornår investor
har fået sin investering igen. Varigheden er også et risikomål, der angiver, hvor kursfølsom en obligation er over for
ændringer i renten. Den officielle varighed tager ikke hensyn til optionselementet i konverterbare obligationer, hvorfor
den ikke afspejler den korrekte risiko.

Modificeret varighed
Modificeret varighed beregnes ved, at dividere varigheden for den pågældende obligation med 1 plus den effektive
rente på instrumentet. For konverterbare obligationer anvendes Jyske Banks model til beregning af modificeret
varighed. Den modificerede varighed er også et risikomål, der angiver hvor kursfølsom en obligation er over for
ændringer i renten.

Konveksitet
Kurskonveksiteten angiver ændring i kursrisikoen pr. nominel 100 kr. ved en parallelforskydning af rentekurven med 1%.
Obligationer med negativ kurskonveksitet giver typisk et højere afkast end sammenlignelige obligationer ved uændret
rente. Ved renteændringer i både op- og nedadgående retning vil afkastet typisk være lavere end på obligationer med
højere (mindre negativ eller positiv) konveksitet.

OAS
Rentespænd til swapkurven. OAS (option adjusted spread) for konverterbare obligationer er modelafhængigt og siger
derfor ikke noget i sig selv. Udviklingen i OAS over tid kan derimod bruges til at vurdere om en obligation er relativ dyr
eller billig. Et voksende OAS tyder på, at obligationen er blevet billigere.

Benchmark
Benchmark er det sammenligningsgrundlag, der er defineret i "Aftalen om Kapitalforvaltning". Benchmarks
repræsenterer de enkelte aktivklasser og viser markedsafkastet. Der er ingen investeringsomkostninger i et benchmark.

Udbytte
Udbytte indgår kun netto i kontantbeholdninger, mens afkastberegninger sker på baggrund af bruttoudbytte.
Udbytteskat fremgår af afkastoversigten i rapporten sammen med hævede og indsatte beløb.

Kurs- og valutagevinst
Realiseret og urealiseret kurs- og valutagevinst er opgjort i forhold til værdien primo rapporteringsperioden eller
værdien af køb foretaget i rappoteringsperioden. Eventuelle handelsomkostninger er indregnet.
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Total i valuta
Afregningsbeløb i den valuta som transaktionen er afregnet i (Transaktionsliste).

Valuta
Afregningskontoens valuta (Transaktionsliste).

Total beløb
Afregningsbeløb i rapporteringsvaluta. Hvis afregningskontoens valuta er den samme som rapporteringsvalutaen, svarer
beløbet til Total i valuta. Hvis afregningen er sket over en konto i anden valuta, er beløbet omregnet til valutakursen på
afregningsdagen (Transaktionsliste).
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ANSVARSFRASKRIVELSE
Denne afkastrapport bør ikke anvendes som bogføringsmateriale. Til dette formål bør fondsnotaer, kontoudtog og
depotudtog benyttes.
Rapporten er baseret på informationer, som Jyske Bank finder pålidelige, men Jyske Bank påtager sig ikke ansvar for
materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af dettes informationer eller vurderinger.
Der kan være manglende eller fejlagtige beregninger, hvis depotet indeholder værdipapirer, hvor der indgår ikke
afsluttede corporate actions.
Investering i finansielle instrumenter er behæftet med risiko og man kan risikere at miste hele eller en del af sin
investering.
Historiske afkast og kursudvikling kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling.
Afkast og/eller kursudvikling kan blive negativ
Materialet er til personligt brug for Jyske Banks kunder og må ikke kopieres.
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== MØDE Stiftsrådsmøde nr. 3 2020 - Fyens Stift == PUNKT 7 Økonomi Budget 2021 - endelig fastlæggelse på formåls… 1

Rammebudget for 2021 og forslag til endeligt budget for 2021
Formålsnummer

Formålstitel

Ydelser

Ydelsesnummer

75 Kommunikation
Stiftsbog
Stiftsavis
Kommunikation, løn
Kommunikation, drift

2520
2521
2524

Konferencer
Temadage
Stiftspræstestævne
Stiftsmenighedsrådstævne/stiftsdag
Nytårskur

2526
2527
2522
2523
2539

Religionspædagog, løn

2528

Religionspædagog, drift
Uddannelsesleder
Fristiftsforsøg
Studenterpræster SDU/UCL
Kirken på Landet
xx

2529
2531
2557
2558
2530
2532

Kontingenter
Andre tilskud/aktiviteter
Migrantarbejde

2533
2534
2535

Netværksunderstøttelse
Biskoppens tiltag
Andre tilskud /støttebeløb

2536
2537
2538

76 Formidling

77 Udviklingsprojekter

78 Mellemkirkeligt

79 Andet

I alt
Bindende stiftsbidrag i alt
Udgifter Bindende stiftsbidrag - årsrapport
Bindende stiftsbidrag indtægt
Bindende stiftsbidrag resultat
Fra 2019
Fremført over/underskud pr. år
Akkummuleret indtil 2018
Udskrivningsprocent

ca 1.600.000

Budget i 2020

Budget 2020 - Forslag til
Forslag til endeligt
ramme
rammebudget 2021 budget for 2021
825.000

825.000

580.000

580.000

625.000

675.000
300.000

825.000
125.000
0
450.000
250.000
580.000
50.000
50.000
205.000
225.000
50.000
675.000
300.000

250.00
25.000
0
50.000
50.000

250.00
25.000
0
50.000
50.000

75.000

75.000

300.000

300.000

2.405.000

2.455.000

75.000
15.000
30.000
30.000
300.000
50.000
50.000
200.000
2.455.000

125.000
450.000
250.000
50.000
50.000
205.000
225.000
50.000
300.000
175.000
25.000
75.000
50.000

15.000
30.000
30.000
50.000
50.000
200.000
2.405.000

1.693.962

0,35

Bemærkninger

Rammen foreslås øget med 75.000 - jfr.
religionspædagogens handleplan
Behov kan opstå i forbindelse med evaluering
Ramme til Kirken på Landet-tiltag

* Husk tilsagn vedr. projekt "Præst i et døgn"

== MØDE Stiftsrådsmøde nr. 3 2020 - Fyens Stift == PUNKT 8 Ansøgning - Kirken på Landet - projekttiltag == BILAG 1

Til:
Fra:
Titel:
Sendt:
Bilag:

Pernille Hach (PHAP@KM.DK)
Erik Vind (e.vind@sanderumgaard.dk)
VS: introduktion til stiftsrådsmedlemmer
17-08-2020 13:38
Kirken på landet - brev til stiftsrådsmedlemmer.docx;

Kære Pernille, hermed som aftalt. Har noteret mig Simon Jølov/ Vantinge og titlen KIRKEN OM SOMMEREN
Bedste hilsner Erik

== MØDE Stiftsrådsmøde nr. 3 2020 - Fyens Stift == PUNKT 8 Ansøgning - Kirken på Landet - projekttiltag == BILAG 2

Kirken på landet

Notat til Stiftsrådet !
August 13. 20
Kære stiftsrådsmedlemmer!
Dette er en orientering om det forestående arbejde i udvalget ” kirken på landet ” i Fyens Stift.
Som orienteret om på mødet 29. juni arbejder Provst Keld Balmer, Præst Vita Andreasen og jeg selv i
udvalget.
Focus for 2021 bliver KIRKEN I SOMMERLANDET . Forventet antal max 35
Til det første inspirationsmøde som er sat til onsdag 28. oktober 17-22 i Allerup Sognegård
Vi har focus på de fire mest turist intensive provstier i stiftet:
Bogense
Kerteminde
Langeland Fåborg
Svendborg
Via provsterne i de respektive provstier er der inviteret 2 ” ildsjæle ” fra hver provsti og hensigten er at man
efter den inspirationsaften umiddelbart kan gå i gang i provstierne
Moderatorer : Anders Holmskov - konsulent Davinde / Kirken på landet - gruppen
Indlægsholdere:
Eva Bernhagen - Læsø
( succeshistorie - hvordan man har gjort - ideer )
Rikke Aagaard - Kerteminde ( succeshistorie - hvordan man har gjort - ideer )
Marianne Ring - Langeland ( succeshistorie - hvordan man har gjort - ideer )
Velkomst ved Kirken på landet gruppen -herunder baggrundside’ og formål
Anders Holmskov skitserer aftenen
De tre indlægsholdere kommer på med ilagte pauser / spørgsmål
Gruppe / Workshops - mangler endnu indhold
Sammenfatning - næste step, og afslutning
Budget: ca 20.000,- kr
Det fremadrettede arbejde er vel egentlig om vi, på baggrund af dette første inspirationsmøde vil fortsætte
sådan hvert år med nye ” overskrifter ” som er udpeget af FUV. Den næste umiddelbart er LITURGI
Med venlig hilsen
Erik Vind

== MØDE Stiftsrådsmøde nr. 3 2020 - Fyens Stift == PUNKT 10 Invitation til Kristent-Muslimsk Samtaleforums konfe… 1

Til:
Fra:
Titel:
Sendt:
Bilag:

Fyens Stift (KMFYN@KM.DK)
Niels Valdemar Vinding (lbm993@hum.ku.dk)
Invitation til Kristent-Muslimsk Samtaleforums konference 2020
08-07-2020 15:40
KMS indbydelse 2020 Religiøsitet og Faglighed i Velfærdssamfundet.pdf; KMS rapport 2019_web_2.pdf;

Til Stiftsrådet i Fyns Stift,
I inviteres hermed til at sende en repræsentant til Kristent-Muslimsk Samtaleforums årlige leder- og
netværkskonference 2020 med temaet ”Religiøsitet og faglighed i velfærdssamfundet.”
Konferencen ligger i år fredag 30. til lørdag 31. oktober på Diakonhøjskolen i Aarhus.

Se vedlagte indbydelse til konferencen samt rapport fra konferencen 2019.
Tilmelding sker gennem dette link: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6LIeEwuk0CpsVKBnH3C5bxfv73uOUVGlWjLpXUPgCZUNEpRQzY3SVVIOEk2VEpHWk9OMEhNQkdNQS4u
På vegne af styregruppen for Kristent-Muslimsk Samtaleforum,
Niels Valdemar Vinding
Facilitator for Kristent-Muslimsk Samtaleforum

Folkekirke og Religionsmøde
Peter Bangs Vej 5B | 2000 Frederiksberg
Mobil: 51 21 76 82
nvv@religionsmoede.dk | www.religionsmoede.dk
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INVITATION TIL
LEDER- OG NETVÆRKSKONFERENCE FOR KRISTNE OG MUSLIMER
I ÅRHUS 2020
“Religiøsitet og Faglighed i Velfærdssamfundet“
Kristent-Muslimsk Samtaleforum har siden 2008 arbejdet som en konference og et netværk for
kristne og muslimske ledere i Danmark med det formål at fremme kendskab og relationer på tværs
af trosforskelle. Sidste år var temaet for konferencen “Kendskab, venskab og fællesskab i
trosmødet“, hvor vi hos Ayasofya Moskéen i Roskilde udfoldede trosmødet og måden at nedbryde
grænser på gennem ”Ritual, humor & samtale”.
Året 2020 har været kendetegnet ved Corona-krise, lukkede moskéer, bedesteder og kirker,
samt en bred opfordring om samfundssind. Den fordring har muslimske og kristne trossamfund i
høj grad været med til at løfte. I tillæg til arbejdet med det åndelige og sociale beredskab i krisetid
er trossamfundenes nærværende og nødvendige bidrag blevet tydeligt.
Årets tema
I år mødes vi på Diakonhøjskolen i Aarhus, hvor vi åbner for spørgsmålet om, hvordan man
bidrager med både sin faglighed og sin tro – på tværs af samfundets sektorer? Vi undersøger
hvordan begge dele bringes i konstruktivt samspil? Dette gælder både for kristne og muslimer i
sundhedssektoren, uddannelsessektoren og hos politi og kriminalforsorgen. Det er et fokus, der er
virkelighedsnært og ligger i naturlig forlængelse af Kristent-Muslimsk Samtaleforums lange
arbejde.
Spørgsmålet om hvordan faglighed og tro bringes i konstruktivt samspil, kan findes både på
nationalt og lokalt niveau – og både i politiske debatter og i hverdagens praksis. Der er en række
konkrete udfordringer i alle samfundets sektorer, hvor både religiøsitet og faglighed er på spil. I
uddannelsessektoren er det f.eks. dilemmaet mellem moral og opdragelse over for indoktrinering
og social kontrol. Et dilemma som de religiøse friskoler står midt i. I sundhedssektoren angår det
køn, familie og åndelighed. I fængslet er problemerne social kontrol, vold og radikalisering.
Det er et nødvendigt og vigtigt bidrag, at der også drages omsorg for de sociale, psykologiske og
sjælelige udfordringer som opstår i al almindelighed, men som også – og især – opstår i kriser.
Hvad gør man i alle de samfundssektorer, hvor konkrete udfordringer opstår af at samfund og
religion mødes og hvor der er både ånd og fag på spil?
Årets konference
Fredag den 30. og lørdag den 31. oktober inviterer Kristent-Muslimsk Samtaleforum (KMS) til
konference under temaet “Religiøsitet og faglighed i velfærdssamfundet” og igen i år
tager vi på en overnatning med et intensivt og nærværende program.

Kristent-Muslimsk Samtaleforum, c/o Folkekirke og Religionsmøde, Peter Bangs Vej 5B, 2000 Frederiksberg

På konferencen vil vi lave både tema- og debatpaneler, hvor vi mødes både kristne og
muslimer, der med tro og faglighed aktivt bidrager til sundhedssektoren, uddannelsessektoren og
politi og kriminalforsorgen. I samtale og debat vil vi på tværs af sektorerne tage udfordringerne op
og sikre det nødvendige i at både religiøsitet og faglighed bidrager til velfærdssamfundet.
Vigtigt om tilmelding
Konferencen er i år tilrettelagt med ophold og overnatning, og er forbeholdt inviterede deltagere. Vi
forventer, at man engagerer sig og deltager i hele programmet (delvis deltagelse er ikke mulig).
Samtidig opfordrer vi til hurtig og bindende tilmelding, da der er et begrænset antal pladser, som
fordeles efter først-til-mølle-princippet under hensyntagen til en kvote for kristne og en kvote for
muslimer. Se mere om tilmelding nedenfor.
KMS’ formål
Formålet med Kristent-Muslimsk Samtaleforum er at fremme den fælles religionssamtale og værne
om og bidrage til udviklingen af det danske samfund som et demokratisk og inkluderende
samfund. Den årlige konference planlægges af en styregruppe (bestående af fem kristne og fem
muslimer), som blev nedsat på sidste års konference. Folkekirke og Religionsmøde varetager
sekretariatsopgaverne.
Med venlig hilsen styregruppen for KMS
Formand: Ahmet Deniz
Næstformand: Gerrit Marseille
Safia Aoude
Nik Bredholt
Berit Schelde Christensen
Sümeyye Gökmen
Sigrid la Cour Sonne
Henrik Abdulhamid Sørensen
Per Vibskov

Dansk Islamisk Trossamfund
Danske Kirkers Råd/Frelsens Hær
Scandinavian Council for Relations
Danske Kirkers Råd/Den Katolske Kirke
Folkekirke og Religionsmøde
Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse
Folkekirkens Tværkulturelle samarbejde
Dansk Muslimsk Union
Folkekirke og Religionsmøde

Ane Kirstine Brandt
Konstitueret generalsekretær
Folkekirke og Religionsmøde
E-mail: akb@religionsmoede.dk

Niels Valdemar Vinding
Facilitator, KMS
Folkekirke & Religionsmøde
E-mail: lbm993@hum.ku.dk

Kristent-Muslimsk Samtaleforum, c/o Folkekirke og Religionsmøde, Peter Bangs Vej 5B, 2000 Frederiksberg

Praktiske oplysninger:
Tid:

Fredag den 30. oktober kl. 16:00 til lørdag d. 31. oktober 2020 kl. 14:00

Steder:

Diakonhøjskolen
Lyseng Alle 15H,
8270 Højbjerg

Pris:

Deltagelse i konferencen (inkl. måltider) er gratis.
Deltagerne betaler selv transport til og fra konferencen.

Sprog:

Konferencesproget er dansk.

Tilmelding: Gerne så snart som muligt og senest d. 2. oktober ved at klikke følgende link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6LIeEwuk0CpsVKBnH3C5bxfv73uOUVGlWjLpXUPgCZUNEpRQzY3SVVIOEk2VEpHWk9OMEhNQkdNQS
4u

Kristent-Muslimsk Samtaleforum, c/o Folkekirke og Religionsmøde, Peter Bangs Vej 5B, 2000 Frederiksberg
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’Hvad skal vi gøre?’ Det spørgsmål må alle religiøse ledere stille sig selv, når familier med blandede baggrunde møder op for at indgå ægteskab eller få begravet en afdød. I 2019 har KMS haft
fokus på de grundige overvejelser – både teologiske og sjælesørgeriske – som kræves af religiøse
ledere, når religionsmødet bliver så konkret som et vielsesritual og et begravelsesritual.
Hvilke erfaringer har vi? Hvad er til forhandling, og hvad er ikke til forhandling? Hvilke teologiske
argumenter holder vi fast i, og hvor er der åbent for forandring?
Kan der være grund til at koordinere eller sågar samarbejde – kirken og moskéen imellem?
I de meget konkrete sammenhænge hvor vores hverdag udspiller sig, og hvor mennesker mødes
og stifter familie – også selvom de ikke deler tro – er der brug for religiøse ledere, som kan svare
adækvat på ovenstående spørgsmål. I korte inspirationsoplæg fra religiøse ledere og ved samtaler om gruppebordene blev holdninger og erfaringer vendt og drejet.
Programmet var krydret med en vandretur langs Roskilde havn og ud ad kyststien til drivhusene
i Skt. Hans Have. Undervejs talte vi ud fra de samtalespørgsmål som pastor emeritus Paul Kofoed
Christiansen stillede, bl.a. ’Hvornår oplever du Guds nærvær i kirken/moskéen?’.
Samtaler mens vi går kan noget særligt og en af deltagerne oplevede at: ”Det er første gang i
mine mange år i religionsmødesammenhæng, at jeg har haft en samtale om de oplevelser jeg har
af Guds nærvær og af fællesskab med Gud.”
Roskilde by, moské og stift lagde gæstfrit lokaler og stemningsfulde rammer til oplæg og samtaler.

NÆRT OG STÆRKT
Malene Fenger-Grøndahl har lavet tre artikler med interview af tre meget forskellige makkerpar
(kristen/muslimsk), som bringes i denne rapport. Hvordan arbejder og samtaler religiøse ledere
med udgangspunkt i deres egne lokalmiljøer? Hvilket nært og stærkt kendskab kommer der ud
af det, og hvad brænder de for – sammen og hver for sig?
Læs disse og bliv klogere på religionsteologiske overvejelser over, hvad det i praksis vil sige at
være religioner ved siden af hinanden i et samfund præget af sekulære institutioner og logikker.
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PROGRAM FOR
KONFERENCE N

Fredag den 8. november 2019
VELKOMST OG ÅBNING AF KONFERENCEN
RECITATION AF KORANEN OG LÆSNING AF BIBELEN
VELKOMST OG INTRODUKTION TIL KONFERENCEN v. formandsskabet for Kristent-Muslimsk
Samtaleforum Nik Bredholt og Ahmet Deniz
RITUALMØDER I DANMARK ANNO 2019 v. Ane Kirstine Brandt i samtale med paneldeltagerne
Niels Hviid, sognepræst ved Gellerup Kirke; Muhammad Khani, imam ved Imam Ali Moské; Abdul
Wahid Pedersen, Muslimernes Fællesråd og Ole Lundegaard, præst i BaptistKirken.
KAN MAN GRINE SAMMEN KAN MAN LEVE SAMMEN v. Mazen Ismail

Lørdag den 9. november 2019
PILGRIMSVANDRING v. pastor emeritus ved Roskilde Domkirke Paul Kofoed Christiansen
DEN REFLEKTEREDE SAMTALE I RELIGIONSMØDET v. Malene Fenger-Grøndahl i samtale med
KMS-makkerparret Karin Vestergaard og Muhterem Anik
AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Fortællingen om Abrahams gæstfrihed i Ayasofya Moskéen i Roskilde. Foto af Marie Skov
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DELTAGERLI ST E

Abdelhamid Hamdi			København Stormoské
Abdul Hakim Chahrouk
Islamisk Center Haderslev
Abdul Wahid Pedersen		
Muslimernes Fællesråd
Ahmet Ihsan Deniz			
Dansk Islamisk Trossamfund
Ahmet Polat				
Ane Kirstine Brandt
Ex officio F&R, Konst. generalsekretær
Anouar Touimi			
Scandinavian Council for Relations
Arash Muhammad Khani		
Imam Ali Moské
Asmat Mojaddedi			Muslimernes Fællesråd
Asta Gyldenkærne 		Grundtvigsk Forum
Basri Kurtis 			
Det Albanske Trossamfund / Muslim World League
Chris Hull 			Frelsens Hær
Czeslaw Kozon			
Den Romersk Katolske Kirke
Cömert Kücükakin			Danmarksfarver
Faiza Salah 			Københavns Stormoské
Gerrit Marseille
		Frelsens Hær
Hanna Broadbridge			Aarhus Stiftsråd
Hial Kücükakin			Dialog Forum
Hilal Demirhan			Dialog Forum
Huzeyfe Öztoprak 		DMU
Ibrahim Mawed			
Moskéen i Løget
Ingrid Ank				Grundtvigsk Forum
Jens Christian Bach Iversen		
Præsteforeningen
Jørgen Degn Bjerrum		
Folkekirke og Religionsmøde
Karin A. Vestergaard		
Folkekirke og Religionsmøde
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Kefa Abu Ras
		Selvstændig
Kirsten Münster			
Folkekirke og Religionsmøde
Kristine Jersin			
Stiftsudv. for Mission, Økumeni og Religionsmøde
Lise Christina Rasmussen
Ex officio F&R, koordinator
Lærke Lysemose Christensen
Danmission
Malene Fenger-Grøndahl		
Journalist, Textur
Marianne Christiansen		
Haderslev Stift
Marie Skov
Ex officio F&R, kommunikation
Muhterem Anik			
Ikast Fatih Moské
Naveed Baig 			
Dansk Islamisk Center / Islamisk Kristent Studiecenter
Niels Hviid				Gellerup Kirke
Nik Bredholt				Religion & Samfund
Ole Lundegaard			BaptistKirken
Paul Kofoed Christiansen		
Pastor emeritus, Roskilde
Per Vibskov 			Nørrebro Provsti
Peter Fischer-Møller 		Roskilde Stift
Povl Götke 			
Søbysøgård fængsel og Vollsmose Sogn
Safia Aoude				IDAM
Sarah Ziethen			Roskilde Domkirke
Stine Rørbæk Møller			
Den Romersk Katolske Kirke
Søren Dalsgaard			
Folkekirkens Mellemkirkelige Råd
Yalcin Dogan			
Roskilde Kulturforening og Moské
Üzeyr Yüksel
		Muslimernes Fællesråd
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G LIMT FRA KM S 2O19

Oplæg fra religiøse ledere om ”Ritualmøder anno 2019”. Foto af Marie Skov

I moskéen efter recitation af koranen og fortælling fra biblen. Foto af Marie Skov

Samtale om ”Ritualmøder anno 2019”. Foto af Marie Skov

-9-

Imens vi venter på Mazen Ismail og hans oplæg ”Kan man grine sammen kan man leve sammen”. Foto af Marie Skov
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Muslim og kristen på vej på pilgrimsvandring. Foto af Mathias Svold

Pilgrimsvandring. Foto af Mathias Svold
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I drivhusene i Sct. Hans Have, Roskilde. Foto af Mathias Svold

Pilgrimsvandring. Foto af Mathias Svold
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KMS-STYREGR U P P E N 2O19
Forummets aktiviteter arrangeres af en styregruppe, som blev valgt på lederkonferencen i 2018. Gruppen, der har stået for konference i 2019, bestod af følgende

KENDSKAB, VENSKAB OG FÆLLESSKAB I TROSMØDET

LEDER- OG NETVÆRKSKONFERENCE
FOR KRISTNE OG MUSLIMER
I DANMARK 2O2O

personer:
Formand Nik Bredholt			
Danske Kirkers Råd/Den Katolske Kirke i Danmark
Næstformand Ahmet Deniz
Dansk Islamisk Trossamfund
Mariam Beklar				
Imam Ali Islamisk Center 			
Recep Avsever				
Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse
Henrik Abdulhamid Sørensen 		
Dansk Muslimsk Union
Üzeyr Yüksel				Muslimernes Fællesråd
Jørgen Degn Bjerrum			
Folkekirke & Religionsmøde
Gerrit Marseille				
Danske Kirkers Råd/Frikirkeforum
Karin Vestergaard
		
Folkekirke & Religionsmøde
Per Vibskov
			
Folkekirke & Religionsmøde

Foto af Mathias Svold

STED: Diakonhøjskolen i Aarhus
DATO: 3O.-31. oktober 2O2O
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B A SIS FOR KR I ST E N TM USLIMSK SAMTAL E FOR U M

KMS er et netværk for kristne og muslimske ledere, som er udsprunget af en række årlige konferencer siden 2006.
KMS’ formål er at fremme den fælles religionssamtale og værne om og bidrage til udviklingen af
det danske samfund som et demokratisk og inkluderende samfund.
KMS’ MÅL ER
•
at etablere kommunikationskanaler, netværk og relationer, præget af åbenhed og tillid mellem kristne og muslimske ledere
•
at identificere, analysere og bearbejde spændingsfyldte problemstillinger
•
at tage initiativer, hvor kristne og muslimer i fællesskab kan bidrage til samfundets positive
udvikling
KMS’ mål søges opnået gennem forskellige former for samvær, samtale og samarbejde mellem
kristne og muslimske ledere såsom fælles arbejdsgrupper, seminarer, konferencer, studierejser,
udgivelser, pressemeddelelser mv.
KMS består af ledere fra kristne og muslimske trossamfund, organisationer, foreninger mv. i Danmark, som kan tilslutte sig KMS’ formål og mål.
Ved den årlige konference nedsættes en styregruppe, som bl.a. planlægger den kommende konference. Ved konferencer og andre aktiviteter tilstræbes ligelig deltagelse af kristne og muslimer.
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Side 17-18: Vandring over ’provstens mark’ på-vej
Roskilde Domkirke. Foto af Mathias Svold
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K M S M A K K ER PA R 2 O 1 9
Som et nyt initiativ i Kristent-Muslimsk Samtaleforum er der fokus på kristne-muslimske makkerpar rundt omkring i Danmark. Læs med i de følgende artikler hvor nogle
af makkerparrene beskriver deres samarbejde, fællesskab og forskelligheder.

KRISTEN OG MUSLIM KÆMPER SAMMEN FOR KVINDERS RETTIGHEDER

Muslimske Kefa og kristne Povl kæmper
imod patriarkalske traditioner og kvindeundertrykkende fortolkninger af religionen.
Deres mål er at skabe ligestilling og gøre tro
og bøn til en ressource for både kristne og
muslimer. Læs artiklen på side 21-26.

PODCAST OM RELIGIONSMØDE
Danmark er i dag et land med mange
religioner og livssyn. Det påvirker både
samfund og kirke. Lyt med når meningsdannere og engagerede i religionsmødet
deler erfaringer og holdninger.
FIND PODCASTS FRA FOLKEKIRKE & RELIGIONSMØDE
www.religionsmoede.dk - eller der, hvor du lytter
til dine podcasts.

PRÆST OG IMAM: VI SKAL
SKABE ET SAMFUND MED
PLADS TIL UENIGHED

Niels Hviid er sognepræst i Aarhusbydelen
Gellerup, og Khaled Edwan er imam samme
sted. De insisterer på at tale ærligt om troen – også det, de er uenige om. Den ærlige
samtale bygger på en relation, som kan holde til både mediestorme og skiftende politiske vinde... Læs artiklen på side 27-33.

VI SKAL TALE SAMMEN,
SÅ VI KAN LEVE SAMMEN

Karin Vestergaard er netop gået på pension
efter 22 år som sognepræst i Ikast, Muhterem Musti Anik er muslim og medlem af
bestyrelsen for den tyrkiske moske i byen. I
mange år har de samarbejdet for at skabe
bånd mellem byens kristne og muslimer, for
som troende har de meget tilfælles...
Læs artiklen på side 34-41.
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Kristen og muslim kæmper sammen for kvinders rettigheder
Muslimske Kefa og kristne Povl kæmper imod patriarkalske traditioner og
kvindeundertrykkende fortolkninger af religionen. Deres mål er at skabe ligestilling og gøre tro og bøn til en ressource for både kristne og muslimer.

Af Malene Fenger-Grøndahl

”Vi skal lave noget for mændene. Kan vi ikke starte
nogle bydelsbrødre? Vi skal have mændene med
til at løfte ligestillingen, for de er jo også ofre for
den ulighed, der hersker, hvor kvinderne bliver
undertrykt, og mændene bliver opdraget til at
være patriarker, der fastholder de usunde traditioner. Både mænd og kvinder er fanget i religionen,
fordi de ikke ved bedre”.
Kefa Abu Ras taler engageret og hurtigt, og hendes samtalepartner Povl Götke lytter engageret, nikker og tilføjer: ”Mange unge mænd, også
blandt de kriminelle i bandemiljøet, kan ikke finde
en god måde at forvalte deres maskulinitet. De er
fanget i en særlig manderolle, hvor det forventes,
at de bestemmer over kvinderne og også forval-

ter faderrollen på en gammeldags og autoritær
måde. I virkeligheden er de nogle stakler, for de
ender ofte med at sidde ensomme tilbage, fordi
kvinderne forlader dem, når de bliver klar over, at
de har et valg. De gider ikke blive hos en mand,
der ikke kan støvsuge eller lave mad og ikke vil
lade kvinden være med til at træffe afgørelser.”
Kefa Abu Ras er bydelskonsulent i Vollsmose og
specialkonsulent hos Danner, en privat organisation, der arbejder for at skabe respekt, ligeværd og
lige muligheder mellem kønnene og en verden fri
for vold mod kvinder og børn. Hun har palæstinensisk baggrund og er født og opvokset i Jordan,
hvor hendes forældre flygtede til i 1948. I 1998
kom hun til Danmark som familiesammenført, da
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hun blev gift med en palæstinensisk mand, som
havde boet i Danmark siden 1992. Siden hun kom
til Danmark for lidt over 20 år siden, har hun bl.a.
uddannet sig til mentor og socialpædagog og har
fungeret som rollemodel for integration. Hun arbejder nu i Vollsmose med kvinders rettigheder
og holder desuden foredrag over hele Danmark,
ligesom hun underviser kvinde- og menneskerettighedsorganisationer i Mellemøsten i kvinders
rettigheder og ligestilling. I Vollsmose har hun
startet projektet Bydelssøstre, som samler kvinder
på tværs af alder, religion, seksualitet, sprog, nationalitet og sociale klasser.

og supplerer: ”Det er total manipulation, og det
foregår ikke kun inden for islam. Det er det samme
blandt mange af de migrantkristne, jeg har kontakt med. Der er fx en gruppe congolesiske kvoteflygtninge, som kommer i Vollsmose Kirke og holder gudstjeneste og møder. De hører egentlig til
i pinsekirken, er karismatiske kristne med et helt
andet bibelsyn end mit. Men de får selvfølgelig
lov at være her, og jeg forsøger lige så langsomt
at skubbe til dem og rykke ved de patriarkalske
strukturer. For det er præcis den samme patriarkalisme i de her congolesiske familier som i de muslimer familier, Kefa kender,” siger han.

INGEN LIGESTILLING UDEN RELIGION
Kefa er muslim, og i sit arbejde inddrager hun altid
religionen aktivt, for ifølge Kefa Abu Ras er religionen en nøgle til at forstå, men også bekæmpe
undertrykkelse af kvinder og patriarkalske strukturer og traditioner: ”Religion betyder meget i mit
arbejde, for det ville være helt umuligt for mig at
arbejde med ligestilling uden at trække på religionen. Det er fx helt centralt i forbindelse med skilsmisser. Ofte fortæller kvinderne mig om, hvordan
de bliver behandlet uretfærdigt, men de tør ikke
protestere, fordi de har hørt, at der står i Koranen,
at en kvinde skal adlyde sin mand. Selv om mange
er borgerligt viet, er det nødvendigt også at hjælpe dem med at blive skilt efter islamiske regler, for
ellers kan de ikke blive gift igen,” siger hun.
Hun trækker vejret dybt og fortsætter så: ”Der findes mange idiotiske imamer, som ødelægger meget. De er med til at undertrykke mange kvinder.
Hvis et muslimsk par har problemer i deres forhold, går de ofte til imamen, og så forklarer han
dem, hvad mandens og kvindens rolle og pligter
i ægteskabet er, og hans udlægning er nærmest
altid til mandens fordel. Ved skilsmisser kræver
imamerne ofte, at kvinden skal betale til manden
for at blive skilt, selv om hun tværtimod har ret til
at få sin medgift tilbage.”
Kefa sukker og kigger på Povl Götke, som nikker

PRÆSTESØN OG RADIKALISERET FEMINIST
Povl Götke er præstesøn og blev selv uddannet
teolog, hvorefter han i en årrække arbejdede som
forsker og underviser og leder ved Center for Universitetspædagogik på Syddansk universitetet.
Herefter blev han lektor i religionspædagogik ved
Teologisk Pædagogisk Center i Løgumkloster, der
fungerer som efteruddannelses- og kursuscenter
for folkekirkens præster og andre ansatte. I 2017
blev han imidlertid ansat som fængselspræst ved
Søbysøgård Fængsel på Fyn, og i 2018 fik han desuden en fireårig projektstilling som udviklingspræst ved Vollsmose Kirke. Det er her, på præstens kontor, at han og Kefa Abu Ras nu sidder og
fortæller om deres fælles engagement i at skabe
større ligestilling mellem mænd og kvinder ved at
gøre op med de patriarkalske traditioner og fortolkninger, som ifølge de to i alt for høj grad dominerer inden for både islam og kristendom.
”Blandt congoleserne er det meget tydeligt, at de
er præget af nogle traditioner, som de har med fra
Congo, hvor mændene tager beslutningerne, og
kvinderne laver arbejdet. De congolesiske mænd
er presset og klemt ind i den her manderolle og
har svært ved at ændre den. De henviser til Bibelen, men ligesom med de muslimske imamer, som
Kefa taler om, så misbruger de jo teksterne, fordi
de plukker i dem på kryds og tværs for at finde no-
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get, som kan bakke deres magtposition op,” siger
Povl Götke.
Han tilføjer, at han i sit arbejde med religionshistorie har set en tydelig tendens til, at menneskers
religiøse længsel efter at forstå meningen med tilværelsen er blevet – og bliver – misbrugt af mænd.
”Mænd misbruger den religiøse længsel til at skabe en magtdiskurs. Koranen og Bibelen er skrevet
af mænd for mænd, og mænd har gennem historien brugt de hellige bøger til at skaffe sig privilegier på bekostning af kvinder og børn. Jeg kan
ikke forstå, at kvinder accepterer at blive kanøflet
med henvisning til Koranen og Bibelen. Det er
sindssygt vigtigt, at man som troende – kristen eller muslim – tillader sig selv at gå på opdagelse i
skrifterne og forsøge at forstå dem i en kontekst.
Der står jo ufattelig mange uhyrligheder i Bibelen,
som selv fundamentalisterne ikke vil leve ud; de er
også selektive i deres læsning, selv om de påstår
noget andet,” siger Povl, der kalder sig selv ”radikaliseret feminist”.
Både Kefa Abu Ras og Povl Götke er optaget af at
skabe større lighed for kvinder og børn og sikre,
at menneskerettighederne og FN’s konventioner
bliver gjort til virkelighed.
”Det er så vigtigt, at vi bliver ved med at tale om
menneskerettigheder, og FN’s 17 verdensmål er
også ekstremt vigtige, for de handler jo også om
kønnenes ligestilling. Det er faktisk min holdning,
at hvis blot vi får skabt reel ligestilling, vil stort
set alt det andet følge med. For giver man kvinder større økonomisk magt, bliver fattigdomsbekæmpelsen mere effektiv, børnene får uddannelse osv.,” siger Povl Götke og tilføjer: ”Jeg er meget
optaget af det her, for jeg synes, at der er mange
tendenser globalt set, som går i den modsatte
retning, og jeg er slet ikke sikker på, at den skandinaviske model, som er nået længst med ligestilling, kommer til at sejre internationalt. Det er
noget, vi må kæmpe for. Og i den sammenhæng
er jeg ligeglad med, om folk er kristne, muslimer,
asatroende eller buddhister. Som fængselspræst

har jeg kontakt med alle slags mennesker, og jeg
er ligeglad med, hvad de tror på, men jeg er ikke
ligeglad med, om de respekterer homoseksuelle,
anerkender kvinders rettigheder, eller om de bruger fysisk vold i opdragelsen.”
Kefa nikker. De har en fælles sag, og de religiøse
forskelle på islam og kristendom er i den sammenhæng ikke vigtige, er de enige om.
”Jeg plejer at sige, at Kefa er en muslimsk kristen,
og jeg er en kristen muslim. Hvis jeg var født som
muslim, ville jeg være født som muslim, men nu
er jeg født som kristen, og derfor er jeg kristen,”
siger Povl Götke.
Kefa supplerer: ”Vi har den fællesnævner, at vi tror
på noget, der er større, det er det, vi kalder Gud.
Religionen giver os anvisninger på, hvordan vi
skal opføre os – og det er det, jeg tager afsæt i, når
jeg går i dialog med andre mennesker. Hvordan
synes de, at vi skal opføre os over for hinanden?
Hvad siger deres moral og etik dem?”
KVINDEKLUB OG SOMMERLEJR
Kefa og Povl lærte hinanden at kende for et par år
siden, da Povl var ansat som vikar i en præstestilling i Vollsmose, og Kefa holdt oplæg i en kvindeklub i kirken.
”Det var fantastik at høre Kefas fortælling. Hun fortalte om sin familiebaggrund og sin egen familie.
Hvordan hun har været under pres fra sin mor, og
hvordan hendes mand også har været under pres
for at udøve social kontrol over hende ifølge de
normer, der hersker i Jordan. Men de har valgt at
leve efter et skandinavisk mønster med ligeværd
mellem mand og kvinde, og de opdrager deres
sønner på samme måde. Det var meget interessant for mig at høre, hvordan man som kvinde og
muslim kan blive i sin tro og leve på den måde, og
det gjorde mig også nysgerrig på, hvordan man
som mand kan rumme at leve med en kvinde, der
er lige og fri. Hvordan kommer vi mænd derhen?”
spørger Povl Götke og uddyber: ”Kigger man historisk på det, er det trods alt kun 50 år siden, at
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vi mænd i Skandinavien holdt op med at have
kvinder som en form for husslaver og begyndte at
have dem som partnere i stedet.”
Kefa kommenterer: ”For mig har det været fantastisk at møde en præst, der også tager afsæt i
menneskerettighederne og taler for lige rettigheder for alle, kvinder, LGBT-personer, alle nationaliteter. Det ville være fantastisk, hvis der var flere
imamer, der tænkte på samme måde.”
Siden deres første møde har Kefa og Povl samarbejdet om en række projekter. Povl har blandt
andet arrangeret en sommerlejr for somaliske og
congolesiske familier, hvor Kefa og en af hendes
kolleger lavede et rollespil om kønsroller. Her viste det sig, at kvinderne var meget optaget af det,
mens mændene nærmest flygtede ud af lokalet
efter ti minutter og protesterede mod hele ideen
om ligestilling. De congolesiske mænd brugte bibelcitater til at argumentere imod kvindes rettigheder.
”Det viser bare, at det her ikke handler om islam,
men om patriarkalske strukturer og mænds magtmisbrug,” siger Povl Götke.
MUHAMMED OG YASMIN SKAL OPDRAGES
LIGE
Kefa har stor succes med at oplyse kvinder i Vollsmose om deres rettigheder og inspirere dem til at
stille kritiske spørgsmål til traditioner og religiøse tolkninger. Det handler også om at give dem
en bevidsthed om, at den historiske udvikling er
skabt af mennesker, der har turdet at tænke nyt
og tage sagen i egen hånd, mener hun.
”Det er vigtigt for mig at skabe fællesskab mellem
danske, somaliske, arabiske og alle andre kvinder.
At de kan spejle sig i hinanden. De danske kvinder kan godt have svært ved at forstå de arabiske
og somaliske kvinder, men så prøver jeg at minde
dem om, at den frihed, de har nu, har deres mødre
og bedstemødre tilkæmpet sig. Omvendt kan de
somaliske og arabiske kvinder lade sig inspirere af
de danske kvinder,” siger hun og tilføjer: ”Det skal

komme nedefra, og det er en proces. Vi kan lære
kvinderne at opdrage deres børn med ligeværd,
så Muhammed også skal vaske op, og Yasmin skal
rydde op på sit værelse, og de skal begge have
lov at komme med på sommerlejr. Men det er en
proces, som kræver meget dialog og meget tid,
for det er svært, når man har med mænd at gøre,
som er opdraget til at mene, at kvinden er mindre
værd, fordi hun er taget fra mandens ribben. Derfor gælder det om at finde mænd, som er parate til
forandring og kan blive talerør for en bevægelse,
der bekæmper vold mod kvinder og børn.”
SOKRATES OG GRUNDTVIG SOM AFSÆT
Kefa opdrager selv sine to sønner til at være kritiske og selvstændige.
”De stiller mange spørgsmål til religionen. De
spørger, om Muhammed var pædofil, når han
kunne finde på at gifte sig med en niårig, og hvorfor deres far ifølge Koranen skal arve mere end
mig. Det er sundt at stille den slags spørgsmål, og
det gjorde jeg selv som barn. I mit arbejde med
kvinderne bruger jeg en sokratisk tilgang, hvor jeg
lægger op til, at de skal være undersøgende, nysgerrige og kritiske. Jeg beder dem reflektere over,
hvorfor der ikke findes nogen kvindelige profeter,
og hvad det betyder for religionen,” siger Kefa.
Povls tilgang til Bibelen er også kritisk og undersøgende.
”Jeg er grundtvigsk, og det betyder, at jeg mener, at vi er mennesker og først og fremmest, og
så mænd og kvinder, børn og voksne, kristne og
muslimer. Når jeg diskuterer med bibeltro danske
kristne eller med de congolesiske pinsekristne,
plejer jeg at påpege, at Bibelen er fuld af eksempler på, at Jesus bryder med normerne og insisterer på at være sammen med dem, de andre ikke
anser for ligeværdige. Når disciplene forsøger at
holde kvinder og børn væk, irettesætter han dem.
Han sætter sig ved brønden i Samaria og taler med
en kvinde, som har haft mange mænd og derfor er
udstødt. Disciplene repræsenterer den patriarkal-
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ske dagsorden, mens Jesus repræsenterer et brud i samme person. Men kan man virkelig være det?
med den. Så er spørgsmålet, om vi vil lade os in- ”Ja, hvis man siger, at en præst og en imam er en,
spirere af Jesus eller af disciplene,” siger han.
der lytter og trøster og fungerer som medvandrer,
så kan man være både præst og imam,” siger han.
PRÆST OG IMAM I SAMME PERSON
Povl Götke erkender, at mange missionske præ- FÆLLESSKAB I LIV OG DØD
ster vil sige, at det ikke er kristendom, han prædi- I det hele taget mener Povl og Kefa, at det er nødker og praktiserer.
vendigt, at både kristne og muslimer bliver mere
”Jeg har også arrangeret muslimsk bøn i fængslet. åbne for at dele liv, hverdag og også ritualer og
En af de indsatte kunne recitere Koranen på ara- fysiske rum. For når kristne og muslimer lever
bisk, så det stod han for, og jeg deltog i bønnen sammen og bliver gift, opstår der behov for nye
på lige fod med de andre. Jeg stod på strømpe- fleksible måder at tackle livets store og små begifødder og skulder ved skulder med gutterne, og venheder på i fællesskab.
de syntes, at det var fantastisk, at jeg var med på ”Jeg kender for eksempel til en mor, hvis søn var
deres præmisser. Jeg bliver jo ikke muslim af det. konverteret til islam. Da han døde og skulle begraJeg kender også en præst, der tidligere har været ves, blev hun som kvinde og kristen afskåret fra at
muslim, og når han savner sin muslimske bøns- deltage i begravelsen. Det var nærmest ubærligt
praksis, laver han en muslimsk bøn på sit kontor,” for hende,” fortæller Povl Götke.
fortæller Povl Götke.
Og Kefa Abu Ras supplerer: ”Min kusine blev gift
I Søbysøgård Fængsel er der både muslimske og med en dansk mand, der konverterede til islam.
kristne indsatte, og selv om der også kommer Da han døde, ønskede hans mor, at han skulle beimamer i fængslet, taler mange af de muslimske graves kristent, for hun havde jo fået ham døbt og
også gerne med Povl Götke.
opdraget ham som kristen. Men min kusine øn”Hvis imamen repræsenterer en anden muslims skede, at han skulle begraves muslimsk, som han
retning end den, de kender til, eller taler et andet selv havde givet udtryk for, at han ønskede. Det
sprog, vil de nogle gange hellere tale med mig. I lykkedes mig at få dem forliget og fik arrangeret
begyndelsen af måneden går jeg rundt og deler det sådan, at der først var et bisættelsesritual i en
de islamiske bedetider ud til de muslimske indsat- kirke, og derefter blev kisten fragtet til moskeen,
te og hjælper dem med at udpege bederetningen, hvor en imam stod for et islamisk ritual.”
så de kan bede i deres celler. Jeg opfordrer dem til
at få et bønsliv, for jeg tror på, at det virker afradi- KIRKEN SOM MØDESTED
kalisende. I det hele taget er jeg overbevist om, at Som udviklingspræst i Vollsmose ønsker Povl Göttro og bønsliv er en stor ressource, ikke mindst når ke at gøre kirken til medspiller i lokalsamfundet
man sidder i fængsel, hvor man er spærret inde i for alle borgere og en fysisk ressource, som alle
sin celle mere end halvdelen af døgnet,” siger han beboerne opfatter som deres.
og fortæller, at han også har lavet bedekranse til For nylig arrangerede han en høstfest i samarbejde indsatte. Kransene har perler i forskellige farver de med Vollsmose Biavlerforening og Foreningen
og kan bruges af alle uanset religion. ”Det er en Respect - med honning som tema. Temaet var ifølpendant til mindfulness. Man kan bruge de for- ge Povl Götke oplagt, fordi honning spiller en stor
skellige perler til at meditere over, hvem ens Gud rolle i både islam og kristendom.
er, hvad en glæde, sorg og håb er.”
”Det er gudernes nektar. Honning er så at sige et
Povl Götke kalder sig nogle gange præst og imam tværkulturelt produkt, som de fleste religioner
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kan være fælles om,” siger han.
”Med mit grundtvigske udgangspunkt er det naturligt, at vi mødes som mennesker først og fremmest. Jeg vil også gerne lave sorggrupper og børneklubber, hvor vi er blandet på tværs af religion
og nationalitet,” siger han.
Kefa oplever, at der blandt nogle af de muslimske
kvinder er et forbehold over for at træde ind i et
kirkerum, fordi de frygter, at nogle vil forsøge at
omvende dem, eller fordi de har hørt, at det er i
strid med islam. Men selv har Kefa ikke noget problem med at være i en kirke, tværtimod.
”Jeg kan godt lide, at mænd og kvinder kan være i
samme rum i kirken. I Jordan kom jeg aldrig i moskeen, for min mor lærte mig, at kvindernes moske var i hjemmet. Og i moskeen skulle kvinderne
sidde for sig selv på øverste etage og havde deres egen indgang. Min mand tager til fredagsbøn,
men jeg tager ikke med, for jeg vil ikke være et
sted, hvor jeg skal gemmes væk. Til gengæld går
jeg jævnligt ind og sætter mig i en kirke, hvis jeg
har brug for at finde ro. Det bliver jeg jo ikke kristen af,” siger hun.

de religiøse traditioner og bliver motiveret til at
gøre op med de patriarkalske traditioner.
”For et par uger siden var jeg i Palæstina for at
undervise, og der deltog jeg i en demonstration
imod æresdrab og for kvinders rettigheder. Det
glædede mig at se, at der også var mange unge
mænd med til demonstrationen,” siger Kefa.
Og hun håber, at en lignende bevægelse vil brede
sig til Vollsmose.
”Nogle af mine mandlige venner føler, at jeg nedgør brune mænd, når jeg taler om den vold, der
finder sted mod kvinder. De føler, at de bliver stigmatiseret. Mit svar til dem er, at de må stå frem
og fortælle, at de respekterer kvinder og ser dem
som ligeværdige med mænd. De må vælge side
og være med til at nedbryde fordommene,” siger
hun.
”Povl og jeg har også talt om at få en imam og en
præst og en rabbi til at komme og tale om kvinders rettigheder inden for deres respektive religioner,” tilføjer hun.
Povl Götke nikker. ”Ja, så kommer der 197 kvinder
og tre mænd. Men vi må begynde et sted,” siger
han.

MÆNDENE SKAL PÅ BANEN
Kefas børn går i katolsk skole. Hun valgte bevidst
en kristen skole til dem, fordi hun vidste, at de der
ville bliver undervist grundigt i både kristendom,
islam og jødedom. Og hendes sønner har begge
været meget glad for kristendomsfaget, fordi det
giver dem mulighed for at reflektere og analysere
forskelle på de religiøse traditioner.
”Min yngste søn valgte at lave en opgave om synet på abort i inden for islam, jødedom og kristendom, og han endte med at konkludere, at han var
stolt af at være muslim, fordi det muslimske syn
på abort ligger tættest på den lovgivning, vi har i
Danmark. Men han stiller samtidig spørgsmål ved
den manglende ligestilling i nogle af versene i Koranen,” fortæller Kefa.
Både Kefa og Povl mener, at det er vigtigt at arbejde på, at både kvinder og mænd reflekterer over
- 26 -

Oktober 2019

KRISTENT-MUSLIMSK SAMTALEFORUM

KENDSKAB, VENSKAB OG FÆLLESSKAB I TROSMØDET

Præst og imam: Vi skal skabe et
samfund med plads til uenighed
Niels Hviid er sognepræst i Aarhusbydelen Gellerup, og Khaled Edwan er
imam samme sted. De insisterer på at tale ærligt om troen – også det, de
er uenige om. Den ærlige samtale bygger på en relation, som kan holde til
både mediestorme og skiftende politiske vinde, siger de.

Af Malene Fenger-Grøndahl

I slutningen af september var sognepræst fra Gellerup Kirke Niels Hviid og imam i Fredens Moské
i Gellerup Khaled Edwan på en fælles rejse til Libanon. De deltog i en konference om dialog sammen med andre kristne og muslimske ledere fra
Danmark, Libanon, Syrien og Jordan, som var arrangeret af den danske missions- og udviklingsorganisation Danmission. Egentlig havde de to århusianske religiøse ledere ikke rigtig tid til at tage
fire-fem dage ud af kalenderen for at rejse til Mellemøsten, og de tænkte begge to, at det var begrænset, hvad de havde at bidrage med. For hvor
unik var deres relation og forholdet mellem kirke
og moské i Aarhus-bydelen Gellerup egentlig?
”Men undervejs gik det op for os, at vi faktisk er

nået langt med dialogen i Gellerup. Det var ret
overvældende at se reaktionerne fra de andre,
da vi fortalte om vores samarbejde. Bare det, at vi
to – en imam og en præst – var rejst af sted sammen og havde et helt afslappet og venskabeligt
forhold – gjorde dybt indtryk på dem. De tog en
masse billeder af os, som de lagde på Facebook. Vi
blev billedligt talt båret frem i guldstol,” fortæller
Niels Hviid.
Khaled Edwan nikker og supplerer: ”Det var en virkelig dejlig oplevelse at møde så mange forskellige mennesker med så forskellig religiøs baggrund
- shiamuslimer, sunnimuslimer, mange forskellige
slags kristne, drusere osv. - og opleve, at de alle
arbejder for, at vi skal kunne leve sammen trods
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vores forskelligheder. Jeg er selv sunnimuslim, og
jeg har aldrig siddet så tæt sammen med en shiamuslim eller diskuteret religion med druser, som
jeg gjorde under konferencen,” siger han og uddyber: ”Når jeg er sammen med kristne i Danmark,
er det den protestantiske kirke, der fylder mest,
fordi den repræsenterer flertallet i Danmark. Jeg
har kendskab til et par katolikker, men ellers er de
mest protestanter, jeg møder. I Libanon mødte
jeg maronitter og mange andre kristne grupper.
Det var en vigtig oplevelse for mig, for selv om jeg
som muslim ønsker for andre, at de også bliver
muslimer, så ved jeg, at det aldrig kommer til at
ske, og derfor er det en stor oplevelse for mig at
møde så mange andre, der også arbejder for, at
der skal være respekt mellem de religiøse grupper. Det er det, der skal til, hvis vi skal have en reel
dialog og skal skabe en verden, hvor vi kan leve
sammen trods forskelligheder. I Libanon mødte
jeg en masse mennesker, der kæmper for præcis
det samme som mig.”
Han tilføjer, at da han begyndte at virke som imam
for 12-13 år siden, var hans motivation især at få
mulighed for at vise folk, at hans religion har krav
på respekt, og at han tilsvarende viser respekt for
andres religion.
”Det har været essensen i mit engagement i dialog, og derfor var det en virkelig god oplevelse at
møde andre, som kæmper samme sag,” siger Khaled Edwan.
JULEFEST, RAMADANMIDDAG OG BESØG I
HELLIGHUSE
Niels Hviid nikker. Interviewet finder sted på hans
kontor i underetagen i Gellerup Kirke en fredag
formiddag. På reolerne står teologiske bøger, og
der hænger farvelagte tegninger med motiver fra
Bibelen, ligesom der hænger billeder med kristne
motiver. På bordet står kaffe, te, frugt og chokolade. Niels Hviid er opvokset i en kristen familie og
er gift med en teolog, med hvem han har tre børn,
som er opdraget med bordbøn og salmesang.

”Som kristne kan vi have en tendens til at være
blufærdige omkring vores tro eller tænke, at vi kan
støde andre ved at vise vores trospraksis. Men jeg
tror, at vi skal gøre det modsatte. Vi skal vise vores
tro åbent frem for at afmystificere den. Vi har inviteret hinanden indenfor i vores hellige rum, så
muslimerne har set, hvordan vi holder gudstjeneste, og de kristne har overværet den muslimske
bøn. Vi skal stå ved, hvem vi er, og lade de andre
selv sætte grænsen for, hvor meget de ønsker at
deltage i,” siger Niels Hviid, der ofte har haft grupper med på besøg i Fredens Moske, hvor bl.a. Khaled Edwan har vist rundt. Kirken inviterer også til
julemiddag for kristne og muslimer, ligesom Fredens Moske har invitereret til ramadanmiddag.
Det var nogle af de ting, de fortalte om ved konferencen i Libanon, hvor de to dialogmakkere fra
Gellerup var inviteret med for at lære af de andre,
men også for at fortælle om deres egne erfaringer med dialog og samarbejde i hverdagen. Og
konferencen gav inspiration og var også med til
at skærpe Niels Hviids bevidsthed om, hvor langt
kristne og muslimer, kirke og moske, allerede er
kommet på dialogvejen hjemme i Gellerup, fortæller han.
”Turen til Libanon var bare et sansebombardement af indtryk på meget kort tid. Vi var på flere
ture uden for Beirut, hvor vi bl.a. var til nogle møder med højtstående religiøse ledere. De sad ved
siden af hinanden og brugte meget lang tid på
en masse blomstrende høflighedsfraser og overvejelser over, hvad dialog er, og talte mindre om
konkrete erfaringer af det gode samliv før, under
og efter borgerkrigen,” siger Niels Hviid og uddyber: ”Der var helt klart en kulturforskel mellem
det arabiske og danske, hvor vi i Danmark er mere
vant til at sige tingene direkte uden omsvøb, men
det handlede tydeligvis også om, at der i Libanon
var nogle dybe ar efter borgerkrigen. Selv om krigen sluttede for snart 30 år siden, var der mange
ting, som stadig var meget følsomt og betændt.
Nogle af de religiøse ledere fortalte, at de ikke
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havde siddet i samme rum og talt sammen, siden
borgerkrigen sluttede. Og der var mange ting, de
tydeligvis ikke kunne tale om eller gøre sammen
endnu. Der var virkelig meget på spil, for de kender jo til, at forholdet mellem forskellige religioner
kan udvikle sig til blodig alvor. Så var det pludselig lettere at forstå, at de nærmest måtte begynde
forfra med lange høflighedsfraser og med at tale
om, hvad dialogens væsen er,” siger Niels Hviid.
Khaled Edwan supplerer: ”De talte meget om dialog som målet i sig selv. I min tale på konferencen
pointerede jeg, at dialog blot er et middel til at nå
et større mål. Og dialogen skal være ærlig, for at
man kan nå derhen, hvor man kan skabe noget
godt sammen. Når man har talt om de ting, som
man er uenige om, behøver man ikke at frygte at
komme til at chokere hinanden eller sige noget,
som kan skabe problemer, når man står midt i en
praktisk opgave, man gerne vil løse sammen,” siger Khaled Edwan.
Han nævner, at han er med i en dialoggruppe
i Aarhus, hvor kristne og muslimer mødes for at
tale om deres tro, og i den gruppe er der en meget
direkte og ærlig tone. Niels Hviid er også begyndt
at deltage i gruppens møder, efter at han havde
hørt nogle af de kristne deltagere omtale den som
det forum, hvor de efter flere årtiers dialogerfaringer havde oplevet den største grad af ærlighed og
åbenhed.
VORES BØRN SKAL VÆRE GODE VENNER
Ærligheden har været en ledetråd i den dialog og
det samarbejde, der har været mellem præsterne
i Gellerup Kirke og imamerne i Fredens Moske i
Gellerup, mener både Niels Hviid og Khaled Edwan. Deres forgængere og kolleger har været og
er fortsat involveret i dialogen, så de bygger videre på at arbejde, som allerede var godt i gang, da
de begyndte at virke som præst og imam i området for 12-13 år siden.
Niels Hviid blev sognepræst i Gellerup Kirke i 2007
efter at have arbejdet som leder af den internatio-

nale linje på Diakonhøjskole i Aarhus. Da han søgte jobbet som præst i Gellerup, var det blandt andet, fordi områdets store mangfoldighed tiltalte
ham og virkede som en både stor og spændende
udfordring. Og sådan viste det sig også at være.
”Mangfoldigheden og samtalen med anderledes
troende er en kæmpe berigelse for mig, så det
er en af grundene til, at dialogen med områdets
muslimer fylder meget i min hverdag. Selvfølgelig
kunne jeg snildt få tiden til at gå uden at tale med
Khaled eller andre muslimer i området. Men jeg
opfatter det som en helt naturlig og nødvendig
del af mit virke som præst,” siger han og uddyber:
”Der er dels et samfundsmæssigt perspektiv, der
handler om, at vi skal skabe det her samfund sammen. Vi har børn i de samme daginstitutioner
og skoler, og vores børn skal være gode venner
og bygge samfundet op sammen. Jeg ønsker for
mine børn, at de kan få samme oplevelse af mangfoldighed, som noget, der gør verden som helhed
og også deres verden større. Jeg ønsker, at de skal
lære at navigere trygt i en mangfoldig verden, og
jeg ønsker for alle – også unge med anden etnisk
baggrund end dansk og de unge med muslimsk
baggrund – at de skal føle sig rummet og anerkendt som dem, de er – med deres trosmæssige
og kulturelle bagage. Jeg møder indimellem unge
muslimer, som ikke føler, at de kan være en fuldstændig legitim integreret del af det danske samfund. Mit ønske er, at vi kan forære hinanden det
rum, hvor vi kan være os selv og stå ved os selv.”
AT STIFTE FRED OG FORSTÅ FORSKELLE
Derudover er der et trosmæssigt eller teologisk
aspekt, som også er vigtigt, forklarer Niels Hviid:
”Som præst og kristen er jeg sendt med et budskab. Jeg tror på Jesus Kristus, som kaldes fredsfyrsten, og når jeg gør det, må jeg gå i hans fodspor
og forsøge at være fredsstifter. I saligprisningerne
i Bjergprædikenen siger Jesus ’salige er de, som
stifter fred’. Så enkelt er det faktisk. Derfor må jeg
forsøge at være med til at stifte fred, og i et områ-
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de som Gellerup kan det ikke lade sig gøre uden
at bygge tillidsfulde relationer op på tværs af religiøse skel,” siger han med henvisning til den store etniske og religiøse mangfoldighed i området,
hvor kun omkring 25 % af beboerne er medlem af
Folkekirken.
Khaled Edwan er enig.
”Dialog bliver ofte omtalt som noget, der bare
handler om at snakke hyggeligt sammen om det,
man er enige om. Men for mig er dialog noget andet. Dialog er nødvendig, ikke kun mellem muslimer og kristne, men mellem alle mennesker i et
samfund. For vi er forskellige, og hvis vi skal kunne
mødes på trods af de forskelle, skal vi tale sammen
for at forstå forskellighederne. Hører jeg om Niels
og hans tro fra en tredje part, vil jeg meget let få
et unuanceret og negativt billede af ham. Men når
jeg hører ham selv fortælle om sin tro, får jeg en
helt anden forståelse af, hvad han mener, og jeg
møder ham som menneske og ved, at han ikke
kun repræsenterer det, vi er uenige om,” siger han.
Khaled Edwan er 30 år, uddannet sundhedsteknolog, gift og far til to børn på 2 og 4 år. Han har palæstinensisk baggrund og er født i Libanon, men
har boet i Danmark, siden han var tre år. Trods sin
unge alder har han allerede mange års erfaring
som imam. Som 17årig begyndte han at prædike
ved fredagsbønnen i nogle af de mindre moskeer i byen, og som 18årig blev han fast imam ved
fredagsbønnen i Fredens Moské, hvor der ofte
kommer omkring 500 mennesker til middagsbøn
om fredagen og over 1000 ved de store højtider.
Desuden er han medlem af bestyrelsen i Arabisk
Kulturforening, som driver moskeen.
”Min far er imam, og religion har altid betydet
meget for mig. Jeg kunne recitere hele Koranen,
da jeg var 15 år, og da mange synes, at jeg har en
god stemme til at recitere Koranen og desuden
taler både arabisk og dansk, blev jeg opfordret til
at lede fredagsbønnen og holde prædikenen. Det
var stort og ret overvældende for mig, da jeg første gang stod over for op mod 1000 mennesker

og skulle lede fredagsbønnen og prædike for ’det
halve Aarhus’,” siger han med et smil.
Alt arbejdet er ulønnet, men Khaled Edwan bruger meget tid på det, for religionen er vigtig for
ham, og derfor er han også optaget af dialogen
med andre, for hvem troen er alvor. I samtalerne
med Niels Hviid er der netop plads til både alvor,
humor og ikke mindst ærlighed, siger han.
”Vi er enige om meget, og vi har begge et billede af
en barmhjertig og nådig gud, men vi er også uenige om noget meget grundlæggende, for Niels tror
på, at Jesus var 100 % menneske og 100 % gud, og
det kan jeg aldrig som muslim tilslutte mig. Hvis
nogen spørger mig, om de kommer i paradis, hvis
de ikke tror på profeten Muhammed, kunne jeg
vælge at tale udenom, men jeg er ærlig og siger,
at nej, jeg tror ikke, at man kan komme i paradis
uden at tro på profeten. Det kan lyde hårdt, men
jeg mener, at ærlighed skaber det tillid,” siger han.
Niels Hviid supplerer.
”Vores relation er tillidsfuld, og derfor har vi fuld
frihed til at tale ærligt. Jeg har frihed til at sige, at
den eneste vej, jeg kender til frelse, er gennem Jesus Kristus. Jeg ved ikke, om Gud har andre veje,
og Guds nåde og kærlighed overrasker gang på
gang. Men indtil videre må jeg sige, at jeg kun
kender den ene vej til frelse, og den tro er det, der
skaber glæde, mening og håb i mit liv. Det siger
jeg åbent, og så er det take it or leave it,” siger
præsten med et smil, der afslører, at han ikke har
nogen forestilling om, at imamen vil blive kristen.
AT GENKENDE SIG SELV I DEN ANDENS ORD
De to diskuterer fortsat teologi, og de mange
samtaler betyder ifølge Niels Hviid, at kendskabet
til den andens religion er blevet meget nuanceret.
”Når Khaled formulerer, hvilke forskelle er der er i
vores gudsbillede, og han fx omtaler kristnes tro
på treenigheden, så taler han om min tro på en
måde, så jeg kan genkende mig selv i det. Havde
han fx i stedet sagt – som nogle muslimer kan finde på – at kristne tro på tre guder – ville jeg ikke
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kunne genkende mig selv i de. Men Khaled fortæller meget loyalt, hvad kernen i den kristne tro er,
og det er et fremragende eksempel på, hvad den
gode dialog er og kan. At gengive den andens tro
med ord, den anden kan genkende sig selv i, er en
af det vigtigste byggesten i dialogen.”
Khaled tilføjer: ”Det kan lade sig gøre, fordi jeg
har siddet sammen med mange kristne og lyttet
til dem og hørt, hvilke begreber de selv bruger i
om deres tro. På samme måde ønsker jeg, at andre bruger ord om min tro, som jeg kan genkende mig selv i. Som muslim oplever man ret ofte, at
det ikke er tilfældet i mediernes omtale af ens religion, så derfor betyder det meget for mig at tale
direkte med andre mennesker og få mulighed for
at forklare mig med egne ord.”
Mediernes indflydelse blev tydelig i foråret 2016,
da TV2 sendte dokumentarserien ”Moskeerne
bag sløret”, hvor bl.a. imamer i Fredens Moske var
blevet optaget med skjult kamera, mens de vejledte og rådgav muslimer. Det fremstod, som om
imamerne rådgav kvinder til at blive i voldelige
eller undertrykkende ægteskaber, og i det hele
taget blev imamerne fremstillet som utroværdige og som om de talte med to tunger. Dokumentarserien blev kritiseret fra flere sider for at være
manipulerende og give et fordrejet indtryk af
virkeligheden, men den fik alligevel voldsomme
konsekvenser for bl.a. flere muslimske foreninger i
Gellerup, herunder Arabisk Kulturforening og Fredens Moske, da udsendelserne fik et flertal af byrådspolitikerne i Aarhus til at stille planerne om at
give tilladelse til opførelse af en stormoské i Gellerup i bero. For Khaled Edwan var det et eksempel
på, at mediernes magt kom til at overtrumfe den
direkte dialog og den tillidsfulde relation.
”Vi har samarbejdet med Aarhus Kommune i 15
år, og de kender os ud og ind, og så tager de en
drastisk beslutning ud fra en tv-dokumentar, som
er lavet for at appellere til følelserne og fordrejer
tingene. De sagde til os, at tilliden var væk, men
vi synes jo netop, at deres reaktion var et brud på

tilliden. Og mange muslimer og imamers tillid til
medierne led et knæk,” siger han.
Gellerup Kirke bakker fortsat de muslimske foreningers ønske om en fælles moske op, og bl.a.
Niels Hviid har offentligt udtalt kirkens støtte til
opførelse af en moske i Gellerup
”Vores udgangspunkt ind i den offentlige debat
har været at sige, at vi forstår værdien af smukke
rammer om trosudøvelsen, og vi kan derfor godt
forstå, at vores muslimske brødre og søstre længes efter at få sådanne rammer. Det har været
vigtigt for os at være solidariske og udtrykke det,”
siger han.
Efterfølgende blev der arrangeret et møde om
mediernes rolle med deltagelse af repræsentanter
for de muslimske foreninger og kirken, hvor flere
redaktører og journalister forklarede deres syn på
sagen. Indtrykket, som Niels Hviid og Khaled Edwan sad tilbage med, var dog først og fremmest,
at medierne forsvarede deres ret til at operere
med konflikt som det væsentligste kriterium for
deres dækning, og at de ikke følte noget ansvar
for, hvilke konsekvenser disse konflikthistorier fik
for fx forholdet mellem muslimer og kristne.
SAMTALE OM SKRIFTSYN
Noget godt kom der dog ud af sagen med tv-dokumentaren, fortæller Niels Hviid.
”Bestyrelsen i Fredens Moské besøgte os præster
i kirken og spurgte os, hvordan vi tackler, når medier eller andre stiller kritiske spørgsmål til vores
helligskrifter og de kontroversielle ting, de indeholder. Vi havde en meget givende samtale om
skriftsyn og brug af helligskrifter. Jeg sagde bl.a.,
at jo, der står ting i Bibelen, som kan være svære
at forsvare, og der er mit udgangspunkt, at der er
et grundudsagn i Bibelen om Gud, som jeg udlægger alt andet i Bibelen ud fra, nemlig at Gud
er kærlighed. Ud fra det lillebitte vers læser jeg resten af Bibelen og udlægger det, der er problematisk. En af muslimerne nævnte, at der tilsvarende
var en tradition for at læse Koranen sådan, at de
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klare steder belyser de uklare. På den måde kom
der en dybt relevant samtale om syn på og brug af
helligskrifter ud af det,” siger Niels Hviid og tilføjer, at han og hans kolleger opfattede det som en
stor tillidserklæring, at moskeforeningen spurgte
dem til råds.
Khaled Edwan nikker og siger, at det netop er i
den slags situationer, at den tillidsfulde relation,
som er opbygget gennem mange års ærlige samtaler, viser sit værd. Og den slags situationer opstår jævnligt i Gellerup, når kræfter udefra forsøger at skabe splid og mistillid mellem muslimer og
kristne og mellem etniske danskere og unge med
minoritetsbaggrund.
”Allerede efter terrorangrebet 11. september
2001 var der præster og imamer herude, der gik
sammen og lavede en fælles markering for at vise
deres afstandtagen til terrorismen og til det had,
der blussede op mod muslimer. Det var et eksempel på det gode naboskab, som er bygget op
gennem mange år. Et nyligt eksempel er fra i år,
da Rasmus Paludan begyndte med sine koranafbrændinger og demonstrationer. Der var virkelig
stor frustration herude, og det var enormt vigtigt,
at der var en gruppe fra kirken, som gik med i den
demonstration mod vold og racisme, som blev arrangeret. For muslimerne blev det tydeligt, at vi
var solidariske med dem, og for os var det godt at
høre, hvordan nogle af muslimerne trådte op og
forsvarede ytringsfriheden,” siger Niels Hviid.
Khaled Edwan fortæller, at han i den periode holdt
en tale ved fredagsbønnen, hvor han forklarede,
at de politifolk, der beskyttede Rasmus Paludan,
blot gjorde deres arbejde og sikkert ikke sympatiserede med ham.
”Men jeg sagde også, at der sikkert også er politifolk, som beskytter moskeen ved visse lejligheder,
som gør det, selv om de ikke bryder sig om islam.
Det er styrken ved vores demokrati. Derfor skal
de unge, som er vrede på Rasmus Paludan eller
Dansk Folkeparti, selvfølgelig heller ikke lade det
gå ud over fru Jensen i Føtex eller lave hærværk

mod kirken,” siger Khaled Edwan.
Gellerup Kirke har en del gange gennem årene
været udsat for hærværk, og når det er sket, har
folkene fra Fredens Moské sendt en støtte-mail,
ligesom kirken har sendt en hilsen, når moskeen har været ramt af hærværk. Og til jul sidste år
modtog kirken traditionen tro et julekort fra moskeen – det eneste håndskrevne julekort, som kirken modtog det år.
Gennem årene har kirken og moskeen desuden
arrangeret fælles indsamlinger til fordel for bl.a.
børnehaver i Libanon, et projekt i Somalia samt
Kirkens Korshær i Aarhus, og præster og imamer
har deltaget i en række dialogmøder i Aarhus Vest
om bl.a. lov og ret og radikalisering. Niels Hviid
og Khaled Edwan er også begge involveret i et
nyt anti-radikaliseringsprojekt, som involverer en
række skoler i området.
KONVERTERINGER OG BEGRAVELSER
Men hvad med konverteringer og tværreligiøse
ægteskaber? Hvordan påvirker de relationen mellem kirke og moske, og hvordan mener Niels Hviid
og Khaled Edwan, at man skal forholde sig til det?
”Det er ikke noget, jeg har meget erfaring med,
men selvfølgelig er der eksempler på det, og der
er det mit udgangspunkt, at man skal respektere
den beslutning, som den enkelte har taget omkring sin tro,” siger Khaled Edwan.
Niels Hviid er sådan set enig, men nævner dog et
konkret eksempel, hvor der opstod et dilemma.
”Jeg blev kontaktet af en kristen familie, hvis søn
var død ung på en meget tragisk måde. Sønnen
var konverteret til islam, men havde ikke sagt det
helt eksplicit over for familien. Han var blevet gift
med en muslimsk kvinde og var holdt op med at
spise svinekød, men de har ikke spurgt ham direkte, om han gør det af respekt for sin kone, eller fordi han selv er blevet muslim. Så først da han dør
helt uventet, og de taler med hans enke, finder de
ud af det. De tænker, at de gerne vil lave en fælles højtidelighed i forbindelse med hans død. De
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Vi skal tale sammen, så vi
kan leve sammen
er med på, at han skal begraves muslimsk, for det
var jo hans valg at blive muslim, men de vil gerne
have en kristen højtidelighed også, fordi de simpelthen ikke kan se, hvordan de skal komme igennem sorgen, hvis de ikke får mulighed for at høre
det kristne evangelium ind i den situation. Nogle
skal forkynde det kristne håb for os, ellers kommer
vi ikke igennem det, sagde de. Så de beder mig
lave en højtidelighed i kapellet sammen med en
imam,” fortæller Niels Hviid
”Jeg kontakter Naveed Baig, der er hospitalsimam,
og han er helt med på det, og vi laver en fælles
ceremoni i kapellet, hvor han holder en muslimsk
tale, og jeg holder en kristen tale. Bagefter siger
den kristne og muslimske familie, at kan de komme igennem den enorme sorg sammen, så er det
et sted at begynde på verdensfreden. Vi må kunne
ledsage hinanden i vores sorg, er de enige om.”
Niels Hviid fortæller, at han også kender til en
’modsat’ historie med en muslimsk familie, hvis
datter er død. En præst har kontaktet familien og
insisterer på at begrave datteren, og det forstår familien ikke. Det viser sig så, at datteren er konverteret uden at fortælle sine forældre det, og det er
et stort chok for dem, som lige skal bundfælde sig.
Men det ender med, at de finder en løsning, hvor
der bliver holdt både en muslimsk og en kristen
ceremoni.
Khaled Edwan lytter til Niels Hviids beretninger og
gentager, at han mener, at man skal strække sig
så langt, man kan, for at følge den afdødes ønske
i stedet for at lave flere religiøse ceremonier for at
imødekomme de efterladtes ønsker og behov.
”Jeg ville personligt ikke være tilfreds med, hvis
jeg var død, at der blev holdt en ceremoni, som
stred imod min tro. Så af respekt for den afdøde
synes jeg, at man skal holde en ceremoni, som
svarer til, hvad han eller hun ønsker. Hvordan vi
så som præst eller imam hjælper de efterladte, må
der være andre muligheder for end at holde en
begravelse eller ceremoni, der strider imod den
afdødes tro,” siger han.

Niels replicerer: ”I kristen forstand er begravelsen
ikke et sakramente, og derfor tænker jeg, at den
ikke gør nogen forskel i forhold til den døde, men
at den er en sjælesørgerisk handling over for de
efterladte.”
Khaled svarer: ”Vi ser lidt anderledes på det islamisk. Selve begravelsen er for den afdøde, men
det efterfølgende er for de efterladte.”
Niels Hviid smiler. ”Det er præcis sådan, det er
med den gode dialog. Der dukker hele tiden nye
spændende emner op.”
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Karin Vestergaard er netop gået på pension efter 22 år som sognepræst i
Ikast, Muhterem Musti Anik er muslim og medlem af bestyrelsen for den tyrkiske moske i byen. I mange år har de samarbejdet for at skabe bånd mellem
byens kristne og muslimer, for som troende har de meget tilfælles, selv om
der er meget, de aldrig bliver enige om.

Oktober 2019

Af Malene Fenger-Grøndahl

”Er Beirut ikke en meget spændende by? Der bo jo
mange forskellige grupper, armeniere, kristne af
forskellig slags, shia- og sunnimuslimer. Jeg kunne
godt tænke mig at komme dertil.”
Muhterem Musti Anik er muslim og har rødder i
Tyrkiet. Han kom til Danmark som otteårig og har
boet 37 år i Ikast. I alle årene er han kommet i byens tyrkiske moske, og de sidste fem år har han
siddet i moskeforeningens bestyrelse, først som
formand, nu som menigt medlem. I mange år har
han været engageret i samarbejde med folkekirken i byen, ikke mindst med Karin A. Vestergaard,
der frem til sommeren 2019 var sognepræst i Ikast
Kirke. Nu er hun gået på pension efter 22 år, men
hun er stadig aktiv i dialogarbejdet mellem krist-

ne, muslimer og hinduer i byen, og hun og Muhterem Musti Anik er jævnligt i kontakt.
Denne formiddag mødes de hos Karin for at fortælle om deres erfaringer med religionsdialog
og samarbejde, og de hilser hjerteligt og udveksler nyheder om familie og fælles bekendte. Karin
nævner en konference i Beirut, som hendes datter, der bor og arbejder i byen, har deltaget i, og
hun fortæller, at hun og hendes mand, Kaj, snart
rejser til Beirut for at besøge datteren og opleve
byen. Det er det, der får Muhterem til at spørge interesseret til forholdene i den libanesiske hovedstad, og Karin spørger spontant: ”Vil du med? Vi er
lige ved at bestille flybilletter. Min datter kan vise
rundt og arrangere møder med forskellige folk.”
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Muhterem er begejstret ved tanken, men kan ikke
rejse med så kort frist. Han skal passe sit arbejde
hos transportfirmaet DSV, og desuden har han
allerede planlagt en rejse til Istanbul i juleferien.
Hans familie stammer fra Konya i det centrale Tyrkiet, og der er han jævnligt for at besøge slægtninge. Men de seneste år har han også besøgt
Istanbul en del gange og er blevet meget begejstret for byen.
”Vi kan lave en studierejse for muslimer og kristne
til Libanon til næste år. Skal vi ikke det?” spørger
Karin, og Muhterem er straks med på idéen.
NØGLEPERSONER GIVER TRYGHED
De taler lidt videre om idéen med en studietur,
mens Karin serverer nybagte boller og kaffe. Så
drejer samtalen sig over på deres samarbejde om
at bygge bro mellem muslimer og kristne i Ikast.
”Vi har kendt hinanden i mange år, og der har været mange kontakter på tværs mellem muslimer
og kristne og mellem den tyrkisk-muslimske menighed og folkekirken,” forklarer Karin.
”I den forbindelse har det været meget vigtigt for
mig at have nogle nøglepersoner, jeg kunne henvende mig til, nogle, jeg føler mig tryg ved og kan
stille spørgsmål til, når der er opstået uklarheder
eller misforståelser. Jeg kender en del personer,
som jeg kan bruge på den måde, og en af de helt
centrale er Muhterem.”
Muhterem nikker. For ham er det også vigtigt, at
han har en kontakt i folkekirken, som han er tryg
ved, og som han ved, ikke deler de ofte meget
unuancerede holdninger til islam, der er repræsenteret i medierne.
”Det er jo masser af negative historier og fordomme i medierne. For nylig var der en historie
om det netværk af tyrkiske moskeer, som vi hører
med i. I en artikel i en af de landsdækkende aviser
fremstod det som om, vi er finansieret og styret af
den tyrkiske stat og laver propaganda for præsident Erdogan og er imod kurdere og tilhængere
af Gülen-bevægelsen, som Erdogan bekæmper.

Men det er helt forkert. Den eneste støtte, vi får
fra Tyrkiet, er, at de sender en imam herop, og
hans prædikener må slet ikke være politiske. Vores regnskaber sender vi ind til Kirkeministeriet.
Og vi har adskillige kurdere i bestyrelsen. Men det
ved de fleste avislæsere jo ikke, og så er det svært
at gøre op med fordommene. Derfor betyder det
rigtig meget, at jeg kender Karin og ved, at hun
kender os og ikke lader sig forlede af det, der står i
aviserne,” siger Muhterem.
URO OM JULEFEST
Karin nikker og uddyber: ”Den tillid, der er bygget
op, når man har kendt hinanden gennem en årrække, er vigtig. Især når der opstår misforståelser,
eller der sker noget under overfladen, som ikke
lige er til at gennemskue. Det seneste eksempel
handler om vores julefest. De seneste 10-11 år har
Ikast Kirke arrangeret en julefest for kristne og
muslimer, hvor vi begynder i kirken med en andagt og fortsætter med spisning i kirkecenteret,
julemiddag med kylling osv., så alle kan være med,
der er ikke et gram svinekød i det, vi serverer. Så
leger vi pakkeleg og synger en sang. Det er en rigtig hyggelig aften, og der plejer at komme mange
muslimer. Men de senere år er nogle af de tyrkiske
familier, som plejer at komme, faldet fra. Nogle af
de kvinder, jeg kender fra Kvindernes mødested –
et mødested, som blev startet af tyrkiske og danske kvinder for omkring 15 år siden – var med til
at bage småkager til festen sidste år, men på selve
dagen dukkede de ikke op. Jeg kunne ikke forstå
hvorfor og fornemmede, at et eller andet lå og ulmede, og så bad jeg Muhterem hjælpe med at arrangere et møde med imamen, da vi skulle i gang
med at planlægge dette års julefest.”
Muhterem nikker og tilføjer: ”Jeg kunne ikke selv
komme sidste år på grund af arbejde, men jeg sagde til de andre, at det var vigtigt, at de mødte op.”
Karin fortsætter: ”Det var godt at få et møde med
imamen og finde ud af, hvad det handlede om. På
mødet kom det frem, at han var faldet over be-
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grebet ’julefest for kristne og muslimer’. Muslimer
holder jo ikke julefest, som han sagde. Da vi skrev
den overskrift, havde vi slet ikke det i tankerne.
Men det skal vi helt klart gennemtænke, når vi arrangerer dette års fest. Det er en bagatel for os, så
det kan vi sagtens ændre. Overskriften har været
tænkt som inkluderende, men vi bliver nødt til at
rette den til. Det blev klart efter den samtale. Og
det viser meget godt, at vi løbende skal have den
slags ærlige samtaler for at finde ud af, hvordan vi
fortsat kan mødes i vores trosforskellighed, uden
at vi generer hinanden.”
Muhterem supplerer: ”Jeg forklarede imamen, at
det ikke var ment på en dårlige måde, for det er
jo jeres helligdag. Jeg mener heller ikke, at der er
noget forkert i den formulering, men det er der
nogle, der synes. Der vil altid være nogle – både
kristne og muslimer og andre – som kan blive
stødt. Jeg husker en sag med en lærer, der var Jehovas vidner og ikke ville være med til et luciaoptog. Man ser forskelligt på det. Jeg har et syn på
det med julefesten, imamen har et andet syn, og
vores formand i foreningen et tredje.”
GRÆNSEN GÅR VED FÆLLES GUDSTJENESTE
Men hvor meget kan man som muslimer og kristne gøre sammen? Hvor går grænserne for Karin
og Muhterem?
”Man kan gøre mange ting sammen, uden at det
generer nogen. Om det er ramadan eller juledag,”
mener Mutherem. ”Et par ord i en overskrift burde
ikke betyde noget mellem os. Vil I kalde det fælles
julespisning for kristne og muslimer, er det fint for
mig. Og vi kan invitere til fælles spisning i ramadanen. Det burde ikke genere nogen. Men at holde gudstjeneste sammen tror jeg ikke, at vi kan.
Vi kan være gæster hos hinanden. I min skoletid
var jeg med til gudstjeneste mange gange, til konfirmation for mine klassekammerater osv. Det generer mig ikke. Jeg har ikke noget problem med
at være i en kirke. Mange kristne kommer også i
moskeen og ser, hvordan vi beder,” siger Muhte-

rem og refererer til en beretning om en af de første kaliffer, Omar, der levede kort efter profeten
Muhammeds død: ”Han kom til Jerusalem og blev
tilbedt at bede i en kirke der, og sagde i første omgang ja, for som muslim kan man bede hvor som
helst. Men han undlod alligevel at bede i kirken,
for han mente, at det kunne misforstås derhen, at
muslimerne ville tage kirken fra de kristne. Derfor
gjorde han det ikke. Men jeg synes ikke, at der er
noget galt med, at man som muslim kommer i kirken.”
Karin supplerer: ”Det var faktisk en muslim, jeg
sad ved siden af til en fest, der hjalp mig lidt på
vej i forhold til at finde mine ben i det her felt. Han
fortalte om sin kone, og jeg kunne høre på hendes
navn, at hun var dansker. Så spurgte jeg, om hun
var kristen. ”Gid, hun var,” sagde han og forklarede, at hun var kristen, men ikke for alvor troende
eller praktiserende. Hvis hun havde været troende, havde de kunnet tale om troen, sagde han. Det
har jeg tit tænkt på siden. Og min grundholdning
i det her venskab og samarbejde mellem kristne
og muslimer er, at vi mødes ikke som danskere og
tyrkere og kurdere, men som kristne og muslimer.
Det er troen, der binder os sammen. Selvom vores trosindhold er forskelligt, har vi det fælles, at vi
tror på den ene gud, og det betyder meget. Selve
det at Muhterem tror er en vigtig grundholdning,
som jeg deler. Derfor mener jeg også, at det er
vigtigt, at vi i dialogen og samarbejdet er meget
tydelige i det, vi tror på.”
Muhterem nikker, og Karin uddyber: ”Når vi kommer i moskeen, tilretter I ikke jeres bønner efter,
at der er kristne til stede. Og når vi har inviteret til
julefest for muslimer og kristne, så har jeg over for
menighedsrådet insisteret på, at så skal der være
en optakt i kirken, for det er på grund af vores
trosindhold, at vi fejrer jul. Der er så megen kulturel fejring af julen, og det er fint nok, men hvis
jeg skal engagere mig som præst og kirke, skal jeg
være tydelig om vores trosindhold. Det synes jeg
er rigtig vigtigt. Det er egentlig det, jeg gerne vil
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- uanset i hvilken sammenhæng, jeg er sammen
med muslimer - være meget tydelig som kristen.
Når jeg har det udgangspunkt, og Muhterem har
sin muslimske tro som udgangspunkt, er der rigtig meget, vi kan dele.”
Muhterem er enig. ”Vi skal bo i det her land som
kristne og som muslimer, og der mener jeg også,
at nationalitet og farve har ikke noget at sige.
Men det har betydning, at vi er her som kristne
og muslimer. Vi bor alle i Danmark, og vi bør kunne tale sammen og være fælles om mange ting,
så der ikke opstår misforståelser. Det nytter ikke,
at vi lukker os inde og kigger på hinanden på
afstand. Som borgere i samme land skal vi være
åbne over for hinanden og samarbejde. Kender vi
ikke hinanden, kan der nemt opstå myter om, at
alle muslimer er ekstremister. Jeg kan godt forstå,
at kristne kan få den opfattelse, hvis de kun kender muslimer fra medierne. Så det er vigtigt med
åbenhed på begge sider, for ønsker man som kristen ikke at lære os at kende, har vi ikke en chance
for at gøre op med alle myterne. Derfor betyder
det meget, at der er folk som Karin, der går foran
og viser åbenhed.”
FRA BØRNEFØDSELSDAGE TIL DIALOGARBEJDE
For Karin er dialogarbejdet med muslimerne i
byen opstået som en naturlig konsekvens af hendes hverdagserfaringer. Da hun flyttede til byen
og blev sognepræst for 22 år siden, kom hun til at
bo i en del af byen, hvor der boede mange indvandrere og flygtninge. På hendes børns skole var der
mange børn med tyrkisk baggrund, og hendes
børn fik klassekammerater og venner med muslimsk baggrund.
”Vi har altid gjort meget ud af børnefødselsdage,
hvor vi havde hele klassen på besøg og inviterede
forældrene til at hente og få kaffe, og på den måde
fik vi mange muslimske familier ind i vores ind i vores hus; det var en gave, vi fik gratis. Muligheden
for dialog og fællesskab blev næsten serveret på
et sølvfad. Min mand var lærer på børnenes skole

og gik med i et integrationsudvalg sammen med
en af vores gode venner med tyrkisk baggrund,
og de fik arrangeret et program, hvor eleverne besøgte både moskeen og kirken og derefter kom
op i kirkecenteret. Det var en stor succes, og bagefter var der nogle fra det muslimske fællesskab,
der gerne ville gentage det. Det var som en dør,
der blev åbnet, da vi besøgte hinanden i vores hellige huse. Og så voksede fællesskabet derfra.”
Siden har Karin Vestergaard og skiftende samarbejdspartnere i den tyrkiske moske arrangeret en
lang række aktiviteter, møder og dialogaktiviteter,
ofte også i samarbejde med repræsentanter for
den hinduistiske menighed i byen. Gennem en
årrække har Karin været primus motor i et stort
arrangement hvert andet år under overskriften
”Tro møder tro”, hvor skoleelever har fået viden
om kristendom, islam og hinduisme via teater, debat, udstillinger, workshops og besøg i kirke, moské og tempel. Her har formålet primært været at
oplyse og sprede viden og give eleverne respekt
for hinandens religiøse traditioner og for religion
i det hele taget. Typisk har forældrene også været
indbudt til dele af arrangementet.
Kirken har givet et økonomisk bidrag til arrangementet, som også har været støttet af kommunen,
og den tyrkiske moskeforening og repræsentanter for hinduerne i byen har bidraget med masser
af frivillig arbejdskraft. Hele vejen igennem har Karin haft opbakning fra sit menighedsråd, og også
hendes tidligere kolleger og sognemedhjælperen
har bakket op og deltaget i dialogarbejdet.
”Når der er kommet en ny imam til byen, har vi inviteret os selv ned i moskeen og har overrakt den
nye mand en bibel på tyrkisk og derefter inviteret
vedkommende op at se kirken og kirkecenteret.
Det er en meget vigtig praksis, som jeg håber vil
fortsætte. Den har været med til at værne om det
uproblematiske forhold, vi har omkring skole-kirke arbejdet,” fortæller Karin.
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MISSION OG OMVENDELSE
Men en ting er oplysning, fælles middage og besøg i hinandens hellige huse, hvor oplysning og
dialog er i højsædet. Noget andet er de teologiske
uenigheder og spørgsmålet om mission og konversioner. Hvordan forholder Karin og Muhterem
sig til det af aspekt af religionsmødet?
Muhterem siger: ”Som muslim har jeg ikke pligt til
at missionere ved at gå fra dør til dør eller person
til person og prædike islam. Især når det gælder
de unge, kan du gøre hvad som helst – prædike
og oplyse – men de følger deres hjerte, og sådan
skal det også være. I moskeen har vi undervisning
for de unge i weekenden, hvor de læser i Koranen,
men der er ingen tvang, og de unge må vælge frit.
Sidste søndag var min søn fx træt og tog ikke af
sted til undervisning, og jeg prøvede ikke at presse ham, for så virker det bare modsat. Som minoritet kan man selvfølgelig godt være bekymret for,
om ens børn bliver påvirket af flertallet. Men for
mig og de fleste i moskeen handler bekymringerne ikke om, at de unge kan finde på at blive kristne, men om at de kan risikere at få dårlige kammerater og ende i kriminalitet eller narkomisbrug. Og
hvad det angår, kan det være meget værre, at de
får dårlige kammerater med muslimsk baggrund.
Mine tre sønner har altid haft danske venner, og
det er jeg glad for, for jeg kan godt lide deres venner. Min ældste søn går da også i byen med sine
venner, og han drikker sikkert også lidt alkohol,
selv om han egentlig ikke må det som muslim.
Men så længe han ikke kommer ud i noget skidt,
er det ikke afgørende for mig. Du kan ikke banke
religion ind i de unges hoveder, de følger deres
venner, og sådan er det for både danskere og tyrkere, kristne og muslimer.”
Karin siger: ”Jeg har i flere sammenhænge – også
i forhold til skiftende imamer i den tyrkiske moske
– sagt, at i religionsmødet er det mit ønske, at der
er så stor åbenhed som muligt. Er der det, kan du
som muslim sige til mig, at du egentlig har et ønske om, at alle mennesker bliver muslimer, og jeg

kan som kristen stå ved, at jeg egentlig har et ønske om, at alle mennesker bliver kristne. Når jeg er
glad for min tro og den frihed, jeg oplever i mit liv
med Gud, og når jeg er så jublende glad for det, så
ville det være super egoistisk af mig, hvis jeg ikke
gerne ville dele det med andre. Og jeg er sikker
på, at enhver muslim tænker akkurat det samme.
Det er fantastisk, at vi kan stå over for hinanden og
tænke det og sige det højt og samtidig vide, at det
hverken er dig eller mig, der kan skabe omvendelse, men kun Gud.”
Muhterem nikker: ”Vil nogen gerne høre om islam,
fortæller vi gerne. Men det er Gud, der bestemmer, hvis hjerte der skal omvendes. Det er der et
citat om i Koranen. Vores profet Muhammed blev
altid ked af det, når han ikke kunne få folk til at
tilslutte sig islam. Men i Koranen står der, at det er
mig – altså Gud – der bestemmer over hjerterne,
og hvem der skal omvendes. Har nogen lyst til at
blive kristne, accepterer vi det.”
EN KOMPLICERET SAG OM DÅB OG ISLAM
Karin og Muhterem har ikke oplevet, at medlemmer af deres menigheder er konverteret og har
tilsluttet sig ’den anden side’. De nævner begge,
at der er en del asylsøgere og flygtninge med
muslimsk baggrund, der er konverteret til kristendommen, og Muhterem kender også til enkelte
tyrkere andre steder i landet, der er blevet kristne. Karin fortæller, at hun har haft samtaler med
en flygtning fra Afghanistan, som er konverteret,
men er bange for repressalier fra andre afghanere
og derfor ikke tør stå frem med sin kristne tro. Og
Muhterem har haft kontakt med en dansk mand,
der er meget interesseret i islam, men indtil videre
er afstået fra at konvertere, fordi han er bange for
at blive gjort til grin blandt sine kristne venner og
bekendte.
Begge kender til en del par, der er gift på tværs af
religion, både muslimske kvinder, der er gift med
kristne mænd, og omvendt. Men de er kun stødt
på få dilemmaer eller konflikter i den sammen-
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hæng.
Karin fortæller, at hun har været i en enkelt situation, hvor hun var i tvivl om, hvordan hun skulle
agere som præst: ”En af mine gamle konfirmander
ringede og bestilte dåb til sin datter. Jeg vidste, at
hun var gift med en muslim fra Iran og tænkte i
første omgang, at de måtte have haft en god samtale om det, inden hun ringede til mig. Da de så
kom til samtale hos mig, forklarede jeg dem, at
det skulle være moren, der bar barnet, fordi faren
som muslim ikke kunne bære barnet ved dåben.
Det var helt fint for dem. Men så sagde moren, at
hun faktisk var blevet muslim. Hun var ikke muslim i hjertet, men af respekt for slægten i Iran, hvor
mandens forældre stadig bor, var hun konverteret
på papiret. Hun havde kontaktet en shiitisk moske
i København og havde fået et papir på sin konvertering. De havde ikke vejledt hende eller talt med
hende om konsekvenserne. Det synes jeg i sig selv
er dybt kritisabelt. Moren anede ikke, at hun som
muslim ikke længere kan være medlem af folkekirken. Og det var rigtig vigtigt for hende, at barnet
blev døbt. For faren var det også helt fint, for han
var kulturmuslim og havde det fint med kirken;
han havde været med til julegudstjenester en del
gange, når de besøgte hendes forældre til jul. Jeg
havde mange overvejelser og frarådede dem så at
få barnet døbt, for jeg tænkte på konsekvenserne,
hvis de tog barnet med til Iran, og moren fx døde.
Så ville det barn som kristent formodentlig være
ilde stedt. Samtidig var den hellige handling og
traditionen med dåbskjole osv. vigtig for dem. Så
jeg kontaktede en bekendt, der er ekspert i religionsmøde, og vi blev enige om en model, som jeg
allerede havde tænkt på, nemlig at jeg velsignede
barnet i form af en barnevelsignelse som den, de
bruger i baptistkirken, hvor de jo ikke har barnedåb. Jeg brugte simpelthen baptisternes ritual, og
inden fik jeg biskoppens godkendelse af det.”
Muhterem kommenterer: ”Som muslim behøver
man ikke at have papir på sin tro. Man skal sige
trosbekendelsen og have det skrevet i sit hjerte.

Det er nok.”
Karin siger: ”Men jeg undrer mig alligevel over, at
en moske lader en ung kvinde konvertere på den
måde uden at give mere oplysning eller følge op
på det.”
SPØRGSMÅLSTEGN VED MUHAMMED
Ærlighed i religionsmødet betyder meget for både
Karin og Muhterem, og ærlige samtaler om teologiske uenigheder er mulig, når man kender hinanden og har tillid til hinanden, mener de. Så kan
man tale om de afgørende trosforskelle, som ikke
forsvinder, fordi man spiser og fester sammen.
Karin siger: ”Mit venskab med muslimer har indflydelse på mine egne teologiske refleksioner. For
mig er Jesus omdrejningspunktet, og jeg stiller
mange spørgsmålstegn ved profeten Muhammed.
Jeg kan se, hvordan han har suget til sig af hele
den kristne tradition, og jeg kan ikke tillade mig at
sige, at han ikke har haft en åbenbaring, for det er
der stadig mennesker, der får også i dag. Men det
trigger mig, at en profet kan få en åbenbaring, som
er så modsat det, jeg oplever ved Kristus. Det er et
kæmpe paradoks, som jeg aldrig bliver kvit. Det er
noget, jeg aldrig nogensinde kommer til at få nok
indsigt i, til helt at forstå. Jeg må lade det ligge og
tænke, at Guds veje skal jeg ikke styre og kommer
aldrig til at kende. Og så må jeg holde mig til det
vigtige, det liv jeg gerne vil leve i Kristus, og så ellers bruge mine muligheder for at have venskaber
og åbenhed i forhold til muslimer. Jeg har respekt
for det trosliv, som muslimerne har, og alligevel så
tænker jeg, at det kunne være godt, hvis de oplevede den befrielse, vi har i vores kristne tro.”
Muhterem replicerer: ”Der findes også befrielse i
islam, men mange gange bliver Koranen misforstået af både kristne og muslimer. Den kan være
meget svært at forstå, og derfor findes der mange fortolkninger. Et eksempel er, at der i Koranen
står, at en kvinde skal arve halvdelen af det, en
mand arver. Det kan lyde, som om kvinden bliver
opfattet som mindreværdig. Men det skyldes, at
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manden er forpligtet til at forsørge sin kone og sin
mor og sin søster. Derfor skal han have mere i arv.
I forhold til Jesus tror vi på ham som profet, men
ikke på, at han var Gud søn. Vi mener, at Gud er
helt anderledes end mennesker, og derfor kan vi
intet vide om, hvordan han ser ud. Men jeg vil ikke
sige, at Karin tror på noget forkert. Hun har sin tro,
og jeg har min. En overlevering om, hvad profeten
Muhammed har sagt, fortæller, at han har sagt, at
man skal vise respekt over for andre religioner, så
de andre kan vise respekt over for én selv.”
MEDIESTORM OG MUHAMMEDTEGNINGER
For Karin og Muhterem er det ikke svært at vise
gensidig respekt i deres direkte relation. Men
hvordan påvirker mediernes omtale af islam og
af konflikter mellem kristne og muslimer klimaet
i Ikast og mellem deres menigheder?
”Mediernes omtale får mig ikke til at tænke, at
kristne generelt er fjendtlige over for muslimer.
Der er journalister, der gengiver fejlagtige påstande, og der er kristne, som tror på dem. Men jeg vil
ikke give op eller lade mig bremse af fordomme.
Tværtimod viser det, at det er vigtigt, at vi bliver
ved at være åbne. Jeg synes også, at folk i min menighed generelt er åbne og positive. Vi ved, at hvis
vi lukker os om os selv, skyder vi os selv i foden. Vi
er jo et mindretal her og har brug for, at flertallet
accepterer os.”
Karin mener heller ikke, at medieomtalen og nationale og internationale konflikter mellem muslimer og kristne generelt påvirker klimaet mellem
muslimer og kristne negativt. Men hun husker alligevel et par eksempler på det modsatte.
”For et par år siden foreslog imamen i den tyrkiske moske, at vi skulle lave et arrangement under
ramadanen, hvor man kunne komme på besøg i
moskeen og komme til ramadanmiddag. Vi var
med på ideen, og vi inviterede biskoppen og lokale politikere. Men så blev det aflyst, fordi I var
bekymrede for, hvilken medieomtale der kunne
komme ud af det.”

Muhterem nikker: ”Det er rigtigt. Arrangementet
var min ide. Men lederen af det netværk af tyrkiske moskeer, som vi er en del af, blev i den periode
fejlciteret i en avisartikel, og det fik store konsekvenser for ham, og derfor turde imamen ikke risikere noget.”
Karin nikker. ”Det kan jeg fuldt ud forstå, og det
minder mig om, hvad der også kan ligge i et venskab som vores: at man kan dele bekymringer
med hinanden og støtte hinanden. Da karikaturtegningerne af profeten Muhammed blev offentliggjort tilbage i 2005. Jeg blev bedt om at komme
ned til et møde med bestyrelsen i moskeen, fordi
de havde behov for at tale med mig om det røre,
som tegningerne havde skabt i Danmark og Mellemøsten. Det så jeg som en kæmpe tillidserklæring. Vi kunne trøste hinanden lidt, og vi talte om,
at det ikke kun er muslimer, der oplever, at andre
vader ind over deres meget følelsesfulde områder.
Det oplever kristne også i form af fx gravskændinger. Det er en følge af, at vi lever i et samfund med
ytringsfrihed og religionsfrihed, men også en følge af, at vi ikke altid er kloge nok som medmennesker. Efterfølgende arrangerede det muslimske
fællesskab en fredelig demonstration på torvet,
hvor jeg blev bedt om at sige noget, og for mig
blev det en vigtig udadvendt aktion, hvor vi kunne vise, at vi støtter hinanden.”
TROEN GIVER MEDANSVAR
Karin tilføjer, at der på sidste års konference i Kristen-Muslimsk Samtaleforum var en muslimsk
kvinde, der efterlyste, at konferencerne og dialogen mundede ud i, at kristne og muslimer støtter
hinanden som troende i et samfund, hvor religion
kan være under pres.
”Det synes jeg er meget rigtigt,” siger Karin. ”Og
det er også noget af det, vi forsøger her i Ikast.
Som troende mennesker, uanset om vi er muslimer eller kristne, er vi fælles om, at troen giver
os et medansvar for hinanden. Derfor må vi også
bedrive fortalervirksomhed for hinanden. Jeg vil
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gerne som kirke tale for, at muslimer har en plads
i vores samfund, at moskeen hører med i vores by
- og på samme måde med hinduerne. Det vil være
meget uheldigt, hvis vi omvendt som troende begynder at modarbejde hinanden.”
Muhterem smiler og svarer: ”Når Karin taler sådan,
varmer det i hjertet. Det betyder rigtig meget som
mindretal, at nogen siger sådan. Som forening har
vi heldigvis et godt samarbejde med kommunen
og politikerne. Opstår der en mediestorm med
negativ omtale af islam og muslimer, ved jeg, at
mange folk i byen kender os og ved, hvordan vi
arbejder. Det gør mig mere tryg.”
Kaffen er blevet kold, og Karin fylder op med varm
kaffe, mens snakken fortsætter om rejseoplevelser i Mellemøsten. Karin har besøgt Tyrkiet flere
gange og bl.a. besøgt slægtninge til nogle af hendes muslimske bekendte i Ikast. Her har hun oplevet, at de har arrangeret besøg i både moskeer og
kirker og fortæller, hvor rørt hun blev over, at de
havde tænkt på at vise de lokale kirker frem. Muhterem fortæller, at han for nylig er blevet opmærksom på flere kirker i sin fødeby Konya og også
kender til flere smukke kirker i Istanbul. Han opfatter kirkerne og de kristnes tilstedeværelse som
en kulturel berigelse og er opmærksom på, at de
kristne i Tyrkiet er i en absolut mindretalsposition,
ligesom han som muslim er i Danmark.
Herfra glider samtalen naturligt tilbage til den nye
ide, som denne formiddag samtale har plantet i
dem: en fælles studietur til Libanon for kristne og
muslimer.
”Det må være næste års projekt. Det kunne være
super godt, men det vil kræve meget arbejde,” siger Karin. Og Muhterem svarer uden tøven: ”Jeg
er med på det. Vi kan klare det sammen.”
Oktober 2019
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