
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frederiksberg d. 21. marts 2014 

Til stede: Anders Gadegaard, Lone Møller-Hansen, Aase Rønkilde, Erling Tiedemann, Rita 

Jørgensen, Peter Gøtz, Peter Fischer-Møller og Mads Christoffersen  

 
1. Velkommen ved Anders Gadegaard 

Godkendelse af dagsorden samt underskrivning af referat for sidste møde.  

- Dagsorden godkendt. 

- Referat underskrevet. 

 

2. Nyt fra  

a. Sekretariatet 

- Studentermedhjælper og praktikant 

Vi har ansat en studentermedhjælper, Anna Voss, til samarbejdsprojektet med 

Miljøstyrelsen. Desuden har vi en praktikant, der læser økumeniske studier i Bonn. 

 

- Dialogprojetket 

Stine Høxbroe har sin daglige gang på sekretariatet. Hun er ansat til dialogarbejdet, 

men er desuden blevet ansat for en periode til at stå for vores årsberetning.  

 

- Danske Kirkedage-sekretariat 

Vi har etableret et sekretariat for Danske Kirkedage under DKR med tre sekretærer. 

De sidder på Diakonissestiftelsen i et lokale vi har lånt gratis frem til og med 

Kirkedage 2016. 

 

- Rejser mm.  

Mads er i Tanzania med sin familie de første uger af april. Oprindeligt skulle det 

ligge i forbindelse med et Nordic-Foccisa møde i Sydafrika i sidste uge af april. 

Dette møde er imidlertid lige blevet aflyst, således at Mads kommer tilbage til 

sekretariatet en uge tidligere. Hanna er i Slovakiet 22-26 maj til Grøn Kirke-

konference i forbindelse med Grundtvigprojektet. Mads er i Nairobi 1-7 juni, hvor 

WCC har indkaldt alle NCC-generalsekretærer til konference. Desuden er Mads 
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igen i Seattle ultimo august sammen med Radwa Salah (Arab Group) inviteret til at 

tale om interreligiøst samarbejde. 

 

b. Arbejdsgrupper 

- Kontaktgruppen har oprettet et diskussionsforum på nettet til brug for opfølgning på 

konferencerne i 2013 og forberedelse af konferencerne i 2014-15. Desuden skal vi 

forberede konferencerne sammen med Arab Group. 

 

- Migrantgruppen er ved at forberede Migrantkonferencen 29-31 maj. 

 

- Frihed og lige vilkår er ved at arrangere et møde med Manu Sareen om kirkeskat. 

 

- Grøn Kirke har etableret et samarbejde med 18 frivillige konsulenter til styrkelse af 

kontakt med de grønne kirker. Kursusdag den 6 marts. Desuden er der i maj 

international konference i Slovakiet i forbindelse med Grundtvigsprojektet.  

Hanna står for koordinering af Grøn Kirkes projekter og kontakten til 

studentermedhjælper og de frivillige konsulenter.  

 

- Krop og kirke holder arrangementer 7 marts om ’fremstilling af kvinden’ med fotograf 

Sille Arendt og museumsinspektør fra Nationalmuseet Ulla Kjær og 22 september 

om ’gudbilledlighed’ med prof Bente Klarlund og præst på Rigshospitalet Christian 

Busch. 

 

- Danske Kirkedage. Visionsdag 29 marts. Der mangler stadig frikirkelige deltagere. 

 

- Kairosgruppen. Vi har fået bekræftelse på modtagelsen af vores svarbrev fra DKR.  

 

- Folkemødet. 3 temaer: Religion i det offentlige rum, Religionsfrihed og socialt udsatte. 

Her er DKR/Mads bl.a. involveret i at forberede en debat mellem 

udenrigsministeren og Klaus Wivel om Religionsfrihed. Mads har inviteret 

Brorsons Kirkeband Konnect og Fangekoret og står for at arrangere en økumenisk 

gudstjeneste i Allinge Kirke med Bertel Haarder som prædikant.  

 

- Økumenisk Efterårskursus. Tema: ’I begyndelsen…’. Kurset arrangeres som samarbejde 

mellem flere organisationer. Bibelselskabet er hovedvært, men DKR/Mads har 

været involveret ved at invitere Ærkebiskop Anders Wejryd, der deltager som 

hovedtaler, ligesom DKR/Mads står for aftenprogrammet med Peter Steinvig. 

Desuden deltager i programmet astronom Anja C. Andersen, Peter Øhrstrøm og 

Mickey Gjerris som talere. Korarrangement med alle deltagere ved Peter Steinvig. 3 

moduler, man kan vælge sig på. 

Vi skal gøre en ekstra indsats for kommunikationsarbejdet for Økumenisk Efterårskursus.  

 

- Liturgidag: 12 september om Iona – med to gæster fra Iona.  

De to gæster fra Iona kan være med i høstgudstjeneste i Roskilde Domkirke den 14. 

september ved Peter Fischer-Møller. 



  
3. Arbejdsplan 2014-16 (se udkast) 

Vi har lavet et udkast til arbejdsplan. Udkast drøftes. 

Vi mangler pt. to kommissorier fra hhv. ’Teologiske samtaler’ og ’Kristne i 

Mellemøsten’, som ønsket ved sidste Rådsmøde i januar.  

Den videre vej? Skal vi skrive ud til repræsentanter i Rådet og Økumenisk Forum, 

om de har ønske om andre arbejdsgrupper? 
- FU ønsker ikke, at vi inviterer til etablering af flere arbejdsgrupper. 

 

Kommentarer til arbejdsplanen: 

Trosoplæring  

- Flyttes til bagerst i rækken efter de allerede eksisterende grupper. Vi drøftede ordet 

Trosoplæring. Forslag om at ændre titlen til ’Kristen tro i praksis’.  

 

Kristne i Mellemøsten  

- Anders sender udkast til kommissorium. Mads retter til. Senest medio marts. 

 

Sekretariatet 

- Der skal tilføjes en kort beskrivelse af sekretariatet og at dets størrelse og aktiviteter afhænger 

af de midler, vi får gennem fundraising mm.  

 

- Arbejdsplanen rettes til og sendes til FU den 20 marts, inden den sendes til repræsentanter og 

sekretariater i DKR.   

 

4. Årsmøde 3 maj 2014 (se program) 

Programmet er færdigt. 

Dagsorden drøftet: Arbejdsplan, Regnskab, Valg. 

Valg :  

Kirkedage: Poul Erik Knudsen og Anne Mie Skak Johanson 

Stående Udvalg: Finn Kier-Hansen (YFC), Jakob Rønnow (FDF) 

Forretningsudvalget: Aase Rønkilde (kasserer) og Erling Tiedemann. De 

genopstiller begge. 
Skriv til Roskilde Museum for nøgle til den gamle Sankt Laurentii Kirke 

 

- Program godkendt. Dog ændres Byvandring til ’Gåtur til…’. 

- Mads følger op med Roskilde Museum for nøgle til Gl. Sankt Laurentii Kirke.  

 

5. ISOBRO (se notat) 

Der kommer nye regler for godkendelse af §8a. Hvad betyder det for DKR og 

medlemmerne? Orientering ved Lone og Erling.  

Lone orienterede kort om de nye ændringer for §8a. Baptistkirken overvejer, hvorledes 

man vil agere ifht ændringer i gældende regler.  

 



Det er lidt uklart om kravet med minimum 50 myndige medlemmer gælder for hver 

menighed eller om det gælder for trossamfundet som helhed. Når det gælder de 

kongregationalistiske samfund som Baptistkirken og Missionsforbundet, der dels er 

trossamfund dels små juridiske enheder.  

 

Skal Danske Kirker Råd forholde sig til dette? Baptistkirken har møde med ISOBRO 

snart.  
- Erling Tiedemann og Peter Götz deltager gerne ved dette møde som repræsentanter for 

Danske Kirkers Råd.  

- Lone finder ud af, om det er vedtaget eller om det blot er et udkast.  

 

6. Bibelselskabets stiftsrepræsentanter 

DKR er blevet bedt om at finde kandidater til Bibelselskabets stiftsudvalg for Aarhus og 

København. Det skal være kandidater, der ikke kommer fra Folkekirken. Michael Marvell 

(Frelsens Hær) kunne være et bud. Er der andre forslag? 

- Erling undersøger om der er nogen i Aarhus. 

 

7. Regnskab 2013 (se regnskab) 

Gennemgang af regnskab. Godkendelse. Underskrivning 

Kommentarer:  

Mads gør MKR opmærksom på ikke at sende store efterregninger (opsamling af 

flere år) fremover for kopiering. 

Man kunne overveje at sætte nogle af vores likvide beholdninger i investeringer.  

BBUF har meldt sig ud.  
- Regnskabet godkendt og underskrevet af Forretningsudvalget 

 
8. Eventuelt  

Intet til referat. 

 

9. Næste møde 

25. juni kl 16-18 med efterfølgende middag – kun hvis Anders kan. 

Alternativt den 24. eller 26. juni. 
- Mads sender Doodle, hvis ikke Anders kan.  

 

 

 

 
 


