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Bliv klogere på, hvad der sker
Vær med i samtalen om, hvad der er klogt at gøre

Det danske samfund har længe været under forandring. 
Fra at være en nation med kun ganske få borgere af anden etnisk baggrund er der i dag 12 
procent af befolkningen, der har rødder uden for Danmark.
Det forventes, at i 2060 vil 20 procent af Danmarks befolkning være af anden etnisk 
herkomst.

Mange er kommet hertil som migranter, der har fået arbejde på tekstilvirksomheder, i 
landbruget eller på danske teknologivirksomheder og hospitaler. 
Andre er kommet til Danmark som flygtninge.

Det danske samfund er på grund af denne forandring præget af mange forskellige kulturer, 
flere religioner og forskellige livsmønstre, der får indflydelse på sameksistensen.
Kirkens rolle er tilsvarende under forandring. Sognet og menigheden er anderledes sam-
mensat end tidligere.

Og vi spørger hinanden: 
Hvordan kan vi på en gang være åbne og inkluderende i forhold til mennesker af anden 
tro, kultur og tradition, og på samme tid værne om værdier, som vi mener hører Danmark 
til?
Hvordan kan kirken med sin tilstedeværelse i det religiøst mangfoldige samfund være 
både rummelig og tydelig som kirke?

Med dette stiftsstævnes program kan vi alle blive klogere på, hvad den beskrevne foran-
dring rummer af både problemer og muligheder.

Emnet SAMEKSISTENS, som aktuelt ønske for Danmark i fremtiden, belyses af en soci-
olog, en kristen teolog, en muslimsk teolog, og endelig en adviser fra PETs forebyggende 
afdeling.

Velkommen til Stiftsstævnet 2017.

Stiftets arbejdsgruppe for Folkekirke og Religionsmøde.



Program:

  9.00: Morgenandagt i Houlkær Kirke v. sognepræst Kristine Jersin.

  9.30: Kaffe/te/rundstykke

10.00: Første indlæg:
    Sociologiske perspektiver på udfordringerne fra det religiøst 
 mangfoldige samfund
 v. Carsten Bagge Laustsen
 ”Tilblivelsen af den religiøse mangfoldighed i Danmark har aktualiseret en 
 lang række nye temaer i det danske samfund.  
 Det drejer sig om forholdet mellem religion og politik og den måde, som vi 
 her i landet har draget skellet mellem det religiøse og de sekulære på;  
 det drejer sig om religiøs vold i form af terror. Hvem er den typiske terrorist?  
 Er det en naturnødvendighed, at religioner slås?”

11.00: Andet indlæg:
 Kristen identitet og multireligiøs sameksistens
 v. Mogens Mogensen
 ” Som kristne må vi hente ressourcerne til det undertiden komplicerede   
 møde med mennesker af anden tro i vores egen kristne tro og tradition. 
     Religionsmødet handler ikke om at udviske religiøse identiteter og  
 grænser men om at skabe relationer, der giver mening for begge parter.”

12.00: Frokost

12.45: Tredje indlæg:
 Dansk-muslimsk identitet som bidragyder til sameksistens.
 v. Naveed Baig
   ” Islam har over et halvt århundredes historie i Danmark og er en  
 nævneværdig del af det danske samfund og Danmarks nyere historie. 
 Hvordan kan man arbejde hen imod en model for sameksistens i Danmark? 
  Muslimer har mulighed for at tage en dansk-muslimsk identitet til sig og  
 dermed bidrage til at styrke sammenhængskraften.” 

13.45: Fjerde indlæg:
 National sikkerhed og forebyggelse af ekstremisme  -  et spørgsmål om   
 inklusion, sameksistens og multikulturalisme?
 v. Gitte Skotby-Young Ballenstedt.
 Hvorledes kan anerkendelse og inklusion af minoriteter og religiøs sam- 
 eksistens styrke national sikkerhed og modvirke voldelig ekstremisme 
  og radikalisering? Hvad gør myndighederne for at understøtte svaret herpå, 
 og hvordan bidrager almindelige mennesker til at skabe et mere sikkert og  
 fredeligt samfund på den baggrund?

15.00: Afrunding af stiftsstævnet.



Medvirkende:
Carsten Bagge Laustsen, Aarhus. Lektor ved Institut for Statskundskab,  
Aarhus Universitet
Mogens Mogensen, Christiansfeld. Freelance-konsulent v. en-mandskonsulentfirma 
Intercultural.dk og ekstern lektor på højere læreranstalter.
Naveed Baig, København. Imam Dansk Islamisk Center. Projektleder Rigshospitalet 
og Herlev Sygehus.
Gitte Skotby-Young Ballenstedt, København. Adviser i PET’s forebyggende afdeling. 
(Politiets Efterretningstjeneste.)

Stiftsudvalgets arbejdsgruppe for Folkekirke og Religionsmøde:
Nikolaj Frøkjær-Jensen, Durup
Kristine Jersin, Houlkær, Viborg
Steffen Nørregaard, Sahl
Karin A. Vestergaard, Ikast

Praktisk info:

Sted: Houlkær Kirke og Sognesal, Odshøjvej 7a, 8800 Viborg

Pris: 120 kr.  
 Dækker formiddagskaffe, let frokost og eftermiddagskaffe.
 Betales ved indgangen.
 Der udstedes kvittering hvis det ønskes. 
    Drikkevarer kan købes.

Tilmelding:  Senest mandag 6. november,
 til Viborg Stift: kmvib@km.dk  
 eller Karin A. Vestergaard: keav@km.dk 


