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Folkekirkemødet 2019 er et mødested på tværs 

For tredje gang inviterer en lang række af folkekirkens organisationer til fælles 

Folkekirkemøde, denne gang om emnerne dåb, nadver, mission og diakoni. 

 

Den 31. maj er der fællesmøde for alle med interesse for folkekirken. På Folkekirkemødet er 

der mulighed for at få ny inspiration og deltage i debatten om aktuelle temaer. Det fortæller 

formand for Landsforeningen af Menighedsråd og planlægningsgruppen bag 

Folkekirkemødet Søren Abildgaard:  

 

- Folkekirkemødet er til for at sikre et sted for en fælles samtale i folkekirken. Det 

bringer folk, der er interesserede i folkekirken, sammen om det, der optager 

folkekirken lige nu og her. Det kan være aktive i folkekirkens organisationer, i 

menighedsrådene og almindelige folkekirkemedlemmer. På den måde er 

Folkekirkemødet et centralt mødested på tværs af strukturer, forskelligheder og 

interesser i folkekirken.  

 

Folkekirkemødet åbner klokken 10 og slutter igen kl. 17.15, så der er god tid til samtalen, der 

i år skal handle om dåb og nadver om formiddagen og om mission og diakoni om 

eftermiddagen.  

 

Formiddag om dåb og nadver 

Formiddagen byder på fem indlæg om dåb og nadver. Temaerne er top aktuelle, fordi 

biskoppernes arbejdsudvalg om folkekirkens liturgi fremlægger sin rapport om dåb og 

nadver i umiddelbar forlængelse af Folkekirkemødet. Målet med rapporten er at undersøge 

gudstjenestelivet, som det ser ud nu. Når rapporten er offentliggjort, vil biskopperne lægge 

op til en bred debat om, hvordan gudstjenesten skal være i fremtiden.  

 

Indre Mission er også en del af planlægningsgruppen bag Folkekirkemødet, og formand 

Hans-Ole Bækgaard ser frem til den brede debat:  

 

- Dåb, nadver og gudstjeneste er kerneelementer, og med de rapporter, der er på vej, 

så er det oplagt, at det er blandt emnerne på Folkekirkemødet i år. Det er vigtigt at få 

sat den folkelige samtale i gang, og det er vigtigt, at det ikke kun bliver en teologisk 

debat i lukkede grupper. Debatten skal ud og have liv, og Folkekirkemødet er en god 

platform til at få sat den brede samtale i gang, siger han.  

 

Mission og diakoni 

Om eftermiddagen sætter Folkekirkemødet spot på mission og diakoni. Det er også to 

kerneelementer i folkekirken. For selvom mission kan være et vanskeligt begreb at tale om, 

så er alle i planlægningsgruppen enige om, at det stadig er et levende begreb, fortæller 

Søren Abildgaard.  
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Om Folkekirkemødet 

D. 31. maj arrangerer biskopperne, Landsforeningen af Menighedsråd, Indre Mission, 

Grundtvigsk Forum, Kirkefondet, Præsteforeningen, Dansk Diakoniråd, Dansk Missionsråd, 

Folkekirkens Mellemkirkelige Råd, FDF samt KFUM og KFUK i Danmark et fælles 

Folkekirkemøde. Mødet er åbent og gratis for alle interesserede.  

 

På Folkekirkemødet er der rum til at debattere aktuelle emner i folkekirken på tværs af de 

skel, der normalt er i folkekirken. Temaerne i år er dåb, nadver, mission og diakoni, og i 

løbet af dagen vil en lang række foredragsholdere inspirere deltagerne og lægge op til 

debat.   

 

Mere info 

Vil du vide mere om Folkekirkemødet 2019, kan du kontakte følgende fra organisationerne 

bag Folkekirkemødet:   

 

Søren Abildgaard, formand for Landsforeningen af Menighedsråd, på 2532 6641eller 

sa@menighedsraad.dk 

 

Jens Medom Madsen, generalsekretær i Indre Mission, på 22141632 eller 

jens.mm@indremission.dk 

 

Henrik Wigh-Poulsen, repræsentant for biskopperne, hwpo@km.dk  

 

Jens Maibom Pedersen, formand for Dansk Missionsråd, på 6065 1872 eller 

jmp@diakonhojskolen.dk  

  

Rasmus Agergaard Pedersen, generalsekretær i FDF, 41 73 11 80 rasmusap@fdf.dk  

 

Birger Nygaard, Sekretariatschef for Folkekirkens Mellemkirkelige Råd, på 24 82 44 40 eller 

bn@interchurch.dk 

 

Morten Fester Thaysen, styrelsesmedlem i Grundtvigsk Forum, på 4162 6246 eller 

mth@km.dk  

  

Jørgen Kvist, generalsekretær i KFUM og KFUK i Danmark, på 27 28 01 99 eller jk@kfum-

kfuk.dk  

 

Henrik Bundgaard Nielsen, generalsekretær i Kirkefondet, på 21 77 01 43 og 

hbn@kirkefondet.dk   

 

Per Bucholdt Andreasen, for mand for Præsteforeningen, på 29 85 07 55 eller 

pba@praesteforening.dk. 
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