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Frederiksberg, den 14. marts 2013  

 

1. Indledning og velkomst v. Anders Gadegaard 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

 

3. Underskrivelse af referat og vedtægter 

- Referat samt vedtægter underskrevet.  

 

4. Siden sidst 

 

a. Orientering fra sekretariatet (Mads Christoffersen) 

 

Nordisk-baltisk møde 29-31. januar 2013 

DKR og MKR var vært for dette års nordisk-baltiske møde. 

Det blev foreslået, at de forskellige netværk KV, KEK, LWF etc mødes på tværs.  

  

Liturgidag 23. februar 2013  

Det var en god dag om liturgi og økumeni. 35 deltagere. Godt program. Næste år afholdes en dag 

med fokus på Iona og liturgi den 28. februar-1. marts 2014. 

Baptistkirken arbejder med liturgi. Den kan vi henvise til på hjemmesiden.   

- FU foreslog, at man i på en sådan liturgi lavede fælles liturgi til inspiration. 

 

Det Økumeniske Studielegat 

Den 12. marts 2013 blev der uddelt kr. 25.000 til to studerende, der skal til hhv. Bangalore, Indien 

og til Montenegro. Mads Christoffersen har skrevet til Ole Kirks Fond om at forlænge støtten til 

efter 2013.  

 

Folkemødet 2013 

DKR er med igen ved Folkemødet 2013 sammen med 14 kirkesamfund og kirkelige organisationer. 

Mads Christoffersen og Lone Møller-Hansen orienterede kort om planlægningen. Folkekirken 
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kommer desuden også til at have sit telt. Mads har skrevet til deres arrangører, at vi ønsker at 

holde en fælles økumenisk gudstjeneste ved Folkemødets afslutning søndag.  

 

Økumenisk Efterårskursus 2013 

Foreslået udsat til 2014 af DKR. Visionsseminar på Danske Kirkedage. 

Der holdes tænkepause i 2013. Vi skal bruge 2013 til så at overveje, hvordan vi rekruttere nye 

deltagere. Vi skal have lavet en form, der inkluderer nye deltagere f.eks. i gruppesamtaler. Kursets 

indhold skal gerne kunne blive brugt i den kirkelige kontekst, folk kommer fra.  

Det er tænkt som et økumenisk træf som et lille Kirkedage. Der blev foreslået, at arbejdsgruppen er 

vært for et frokostmøde. 

- Arrangørgruppen opfordres til at holde en samling ved Danske Kirkedage om fremtidens 

Økumeniske Efterårskursus.  

 

Studietur til Geneve 6.-12. april 2013  

15 deltagere er med på turen. FKN har meddelt, at de trækker sig fra 2014. KFUM/K har kun 1-2 

deltagere med.  

Hvordan ser FU turen i fremtiden? 

- FU anbefaler at holde studieturen hvert andet år. Således er næste tur i 2015. 

- Mads taler med Birthe Juel Christensen angående FKNs medvirken i 2015 og fremover.  

 

Migrantkonference den 23-25 maj 2013 

Den femte migrantkonference. Hovedtaler: Dr. John Perumbalath. Migrantgruppen står for 

konferencen og har søgt om økonomisk støtte fra menighedsråd, stifter og kirkesamfund til at 

dække migrantpræsternes deltagelse. 

  

b. Orientering fra Stående Udvalg (Rita Jørgensen) 

- Der er valg til Stående Udvalg. Rita Jørgensen og Thorsten Rørbæk genopstiller.  

 

c. Danske Kirkedage 

 

Aalborg 2013: Et par punkter til kalenderen: 

 

Torsdag den 9. maj   

Kl. 15.30: Åbningsgudstjeneste i Gigantium 

Kl. 19.30: Anders Gadegaard siger tak til alle involverede på vegne af DKR. Olav Fykse Tveit taler 

efterfølgende.  

- Skal Anders introducere? Mads Christoffersen spørger Christen Sinding. 

 

Lørdag den 11. maj:  

Kl. 12.00-13.30 Styrelsen og komiteen er værter for en frokost for Folketingets Kirkeudvalg. DKRs 

FU inviteres med til frokosten. Svarfrist 1. april.  

- Fra FU: Anders Gadegaard, Lone Møller-Hansen, Peter Götz med frue, Peter Fischer-

Møller og Mads Christoffersen deltager  

 



Kl. 15.30-17.00 Seminar om fremtidens Kirkedage. Morten Thomsen Højsgaard er ordstyrer for 

programmet. Korte oplæg ved Poul Erik Knudsen, John Nielsen (Missionsforbundet) og Viggo 

Ernst Thomsen/ Henning Toft Bro.  

 

Komiteen har bedt Styrelsen være ansvarlig for de internationale hovednavnes ankomst/afrejse og 

program undervejs. DKR har en stand på Mulighedernes Marked. Program for stand skal laves. 

FU inviteres med i standen (samtaler etc).   

 

Søndag den 12. maj 

Anders tager mod Kirkedage-stafetten på vegne af København.  

 

København 2016:  

Styrelsen og sekretariatet har nu lavet en manual for Danske Kirkedage. Manualen er sendt til 

styrelsen og komiteen for Danske Kirkedage, til FU og til Københavns biskop. 

 

Den 10. september 2013 kl. 15-17: Styrelsen er vært for et arrangement for repræsentanter for kirker 

og kirkelige organisationer. Ikke en åben visionsdag, men en dag, hvor vi får engageret folk til at 

tage medejerskab. FU inviteres med.   

- Mads Christoffersen skriver til biskop Peter Skov-Jakobsen om datoen og om fælles 

værtskab for dagen.  

 

- FUs medlemmer får deres bagland til at dække deltagelse ved Danske Kirkedage. 

Men er der ikke andre der dækker, dækker DKR naturligvis for deltagelsen.  
  

5. Årsmøde 2013  

Programmet er planlagt (se bilag).  

- FU ønsker, at vi spiser frokost i grupper a 6 personer, der taler sammen om erfaringer 

med samarbejde med migrantkirker. 

 

Det blev påpeget, at vi skal være opmærksomme på at der er Regnbuekonference i foråret og at de 

to arrangementer kan støtte hinanden.  

 

Dagsorden blev gennemgået. 

 

Tilføjelse under ’valg til FU’: 

- Rita Jørgensen genopstiller. Anders Gadegaard genopstiller. Peter Fischer-Møller 

genopstiller.  

 

Desuden: 

- Hvis vi modtager en invitation om en arbejdsgruppe med fokus på Trosoplæring, skal 

dette med i dagsorden. 

 

 

 



6. Trosoplæring  

Vi har netop modtaget en mail fra MKR om et samarbejdsprojekt om kristen trosoplæring på 

baggrund af det værditab, der har fundet sted i de senere år. 

 

Elisabeth Dons, Niels Iver Juul, Torben Bramming og Torben Larsen vil gerne mødes med DKR for 

at se, hvordan vi kommer videre med det. 

 

- FU takker ja til denne opfordring fra MKR.  

 

Vi skal sammen med initiativtagerne finde ud af, hvad den arbejdsgruppe kan bidrage med i en 

sammenhæng, hvor alle kirkesamfundene på forskellige måder bruger mange ressourcer på 

trosoplæring. En ide kunne være at begynde med at undersøge, hvad der konkret laves af 

trosoplæring i de forskellige medlemskirker. Derefter kunne vi lave et fælles materiale. FU 

ønskede et fokus på det kristne menneskesyn. 

 

- Vi modtager gerne en invitation. Mads Christoffersen taler med MKRs sekretariat. 

Invitationen vil blive behandlet ved Rådets årsmøde den 20. april.  

- Vi sætter det på dagsorden, når vi modtager en invitation. 

 

7. Regnskab 2012 ved Aase Rønkilde  

Danske Kirkers Råds Regnskab 2012 er revideret. Regnskabet godkendt af FU, men skal endelig 

godkendes på Årsmødet.  

 

- Der blev henstillet til at overskuddet skal være større. Næste år skal egenkapitalen øges af 

sikkerhed til eventuel afskedigelse af personale.  

 

Revisors protokollat fremlagt. 

Revisors bemærkninger:  

Revisor ønsker, at fakturaer skal periodiseres. Desuden skal vi være opmærksomme på, om 

honorarer for udført arbejde bør ske som ansættelse.  

 

Orientering om regnskab for Dialogkonferencen. 

- Der var ros fra FU til, at regnskabet stemte med kun ganske få kroners underskud.  

 

8. Evt. 

Kontaktgruppen 

Danmission og DKR har søgt om støtte til partnerskab med DAI i 2013-15. Vi har foreløbig fået en 

forhåndsgodkendelse fra DAI/UM om støtte til partnerskabet.  

 

Grøn Kirke 

Det har været vanskeligt at overbevise stiftsrådene om støtte til Grøn Kirke. Vi har søgt alle stifter 

om kr. 20.000 og fået tilsagn fra Roskilde og Aalborg.   

 

Andet 



Mads Christoffersen deltager i en dialogkonference i Seattle, USA, den 29. september – 3. oktober 

2013 og skal fortælle om erfaringer med vores dialogkonference i 2012.  

 

9. Kommende møder  

a. FU-møder:  

Tirsdag den 4. juni 2013 med efterfølgende middag.  

Torsdag 12. september 2013 

  

b. Rådsmøder:  

Den 21. august kl. 15-18 i Skt. Andreas Kirke. Med efterfølgende middag. 

Tema: Kirkens liv, vækst og mission i lyset af kirkelukningerne i København. Oplægsholdere: 

Morten Skrubbeltrang fra Kirkefondet og Anders Gadegaard.  

 

c. Fællesmøder:  

21. november 2013 kl. 15-18 med middag. København. 

 

d. Årsmøde 2013 

Den 20. april 2013 i Kirken i Kulturcentret  

 

Referat godkendt og underskrevet den 

 

 

Anders Gadegaard 

 

 

Aase Rønkilde 

 

 

Lone Møller-Hansen 

 

 

Rita Jørgensen  

 

 

Peter Fischer-Møller  

 

 

Peter Götz  

 

 

Erling Tiedemann 
 


