
BISKOPPENS TALE VED ÅBNINGEN AF AYASOFYA-MOSKEEN 
I ROSKILDE – 10. maj 2018: 
 
Tak for invitationen til at tale her ved åbningen af Ayasofya moskeen 
i Roskilde. 
Tillykke med at mange års ønsker og anstrengelser nu har båret 
frugt. 
Det glæder mig at I gode naboer og medborgere her i Roskilde nu 
kan samles til bøn, til møder og til socialt samvær i dette smukke 
hus. 
 
Bygningers betydning 
Huse gør noget ved os. Det ved jeg af egen erfaring. 
Jeg har selv det privilegium at færdes og gøre tjeneste i Roskilde 
Domkirke. Hver gang jeg går ind i kirken glæder jeg mig over stedets 
skønhed. Og det er som noget af skønheden sætter sig i sindet 
og følger med, når man efter en gudstjeneste eller et besøg i kirken 
går ud i byen bagefter. 
Skønheden stemmer sindet og giver os blik for alt det meget smukke 
og værdifulde, vi møder ude i naturen og i byen, og som Gud har 
givet os mennesker ansvar for at forvalte. 
Tillykke med at I har fået skiftet det gamle autoværksted, hvor I 
tidligere samledes til bøn, ud med denne smukke AYASOFYA moske 
her på Allehelgensgade. 
 
Religionsfriheden 
Og tillykke til os alle sammen med den religionsfrihed, vi har haft i 
Danmark siden vi fik vores demokratiske grundlov i 1849. 
Grundloven gør det muligt for mennesker her i landet at bygge kirker 
og synagoger og templer og moskeer som rammer om deres 
religionsudøvelse. 
Vi skal glæde os over religionsfriheden og vi skal værne om den. 
Religionsfrihed handler både om at den enkelte skal kunne tro og 
tænke og dyrke Gud i overensstemmelse med sin samvittighed, og 
den handler om, at vi indenfor de rammer som sættes af 
”sædeligheden og den offentlige orden” - som det hedder i 
grundlovens §67 – skal kunne samles til gudstjeneste og bøn og 
offentligt give udtryk for vores tro. 
Religionsfriheden værner om vores ret til forskellighed. 



Jeg synes det er et smukt udtryk for religionsfriheden her i Danmark, 
at I i Roskilde Kulturforening ikke kun inviterer jeres egne trosfæller, 
at I ikke kun inviterer muslimske søstre og brødre, til at deltage i 
åbningen af AYASOFYA moskeen i dag, men at I også har inviteret 
mennesker af anden tro med, f.eks. en kristen som mig. 
 
Forskellighed 
Kristendom og Islam er forskellige religioner.  
Vi udtrykker vores tro på Gud på hver vores måde. 
Men forskellene i tro skal ikke stå i vejen for, at vi kan genkende og 
anerkende hinanden som medmennesker og medborgere. 
Og når vi på tværs af forskellene i trosopfattelse kan og vil tale 
sammen og arbejde sammen som borgere her i Roskilde og i det 
danske samfund, så får vi også mulighed for at fortælle hinanden om 
det vi tror på. 
Vi kan åbent tale om det livssyn og menneskesyn og de værdier, 
som er forbundet med vores forskellige religiøse traditioner, og vi kan 
på den måde udfordre og inspirere hinandenpersonligt og i forhold til 
det demokratiske samfund vi som borgere har medansvar for. 
 
Religion i det offentlige rum 
Der er nogle der mener, at religion ikke skal fylde for meget i det 
offentlige rum. 
Jeg tænker helt omvendt: det er rigtig vigtigt at religion kommer til 
udtryk i offentligheden. 
Hvis vi holder religionen helt for os selv eller lukker den inde i vores 
egen lille gruppe, så kan religion medvirke til udvikling af 
parallelsamfund og udarte til fanatisme. 
Vores religiøse forestillinger har godt af at blive udsat for kritik. Kun 
sådan kan de fortsætte med at være vigtige kilder for 
vores personlige tro og kun sådan kan religiøse traditioner 
være til fortsat inspiration i samfundsudviklingen. 
Med bygningen her træder I tydeligere ud i det offentlige rum med 
jeres religion. I udsætter jeres religiøse traditioner for kritik, debat og 
samtale. Det tror jeg er frugtbart, og jeg vil glæde mig til både her og 
i Domkirken og andre steder her i Roskilde at fortsætte samtalen 
med jer om forskelle og ligheder mellem islam og kristendom. 
Religionsfrihed handler om at give rum for forskellighed. 
 
Omskæring 



Vi har i de sidste par måneder i Danmark haft en offentlig debat om 
omskæring af drengebørn. Jeg skal ikke her gå ind i alle de mange 
forskellige synspunkter og argumenter, som er blevet fremført, 
men nøjes med at hæfte mig ved det som har med religionsfrihed at 
gøre.  
Jeg mener som kristen ikke at omskæring har nogen betydning. Det 
er ikke en del af min religiøse tradition. 
Men jeg vil offentligt forsvare retten til at lade drengebørn omskære, 
når vores sundhedsmyndigheder ikke mener at omskæring er 
sundhedsskadeligt. For jeg vil meget nødig leve i et samfund, hvor 
jøder og muslimer ikke føler sig velkomne. 
 
Tak for åbenhed 
I har budt os velkomne her i AYASOFYA moskeen i dag, som I 
mange gange har inviteret byens borgere på tværs af religiøse 
overbevisninger til Ramadan-middag og Eid-fest. 
Jeg er taknemmelig for den åbenhed og gæstfrihed. Ligesom jeg er 
taknemmelig for det engagement for samtale og samarbejde på 
tværs af religiøse forskelle, som muslimer af tyrkisk oprindelse i 
organisationen DIALOG Forum udfolder. 
 
Bekymring 
Jeg har gennem de sidste par år med bekymring fulgt den politiske 
udvikling i Tyrkiet og beklager, at religionsfriheden der er under pres 
– det hører jeg bl.a. fra kristne venner i landet. Jeg er også bekymret 
over de afledte konflikter mellem forskellige grupper af mennesker 
med tyrkisk oprindelse, vi har oplevet her i landet. 
Det er mit håb at denne nye smukke AYASOFYA moske her i 
Roskilde kan være et gæstfrit samlingssted for alle muslimer af 
tyrkisk oprindelse og et åbent mødested for byens borgere. 
Tillykke! 
 


