
Møde i Forretningsudvalget 

3. juni 2015 kl 16-18 på Diakonissestiftelsen, 2. sal. 

 

Tilstede: Anders Gadegaard, Tonny Jakobsen, Rita Jørgensen, Erling Tiedemann, Lone Møller-Hansen, Aase 

Rønkilde, Preben Brohus, Mads Christoffersen, Peter Fischer-Møller 

 

1. Velkomst ved Anders Gadegaard 

Anders Gadegaard bød særligt til Tonny Jacobsen som nyt medlem af FU.  

  

Valg af næstformand efter Peter Götz 

 -  Lone Møller-Hansen blev valgt til næstformand. 

  

  

2. Nyt fra  

-  Sekretariatet (herunder planer for Folkemødet) ved Mads Christoffersen 

http://www.danskekirkersraad.dk/nyheder/nyhed/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=254&tx_ttnews%5Btt_new

s%5D=2408&cHash=463872b76c4c6dea0c1949be1e6851e0 

 

 

Udfordring på Folkemødet i forbindelse med udskrivning af valg.  

Debatter: 

Religion og medierne. Trossamfund i Danmark. Klima. Er der grænser for hvad kirken skal blande sig i? 

Økumenisk gudstjeneste. 

 

Møde med de europæiske kolleger i Berlin. Udveksling af erfaring.  

 

- Stående Udvalg ved Rita Jørgensen 

Intet til referat. 

 

- Frihed og lige vilkår – herunder møde med Trossamfundsudvalget ved Erling Tiedemann 

Erling Tiedemann og Bent Hylleberg holder oplæg ved mødet med Trossamfundsudvalget den 15 juni. Der 

har været noget tvivl om, hvorvidt mødet overhovedet blev til noget bl.a. pga. udskrivelsen af valget. Der er 

pt ikke givet svar på, om udvalget eksisterer efter valget. Man har inviteret meget bredt ud fra listen af 

anerkendte og godkendt trossamfund.  

 

Frihed og lige vilkår retter henvendelse med fokus på, hvilket ministerium trossamfundene bør høre under. 

Ved flytningen fra ministerium til ministerium sker der desuden et stort videnstab. Det er Frihed og lige 

vilkårs opfattelse, at man bør samle alle trossamfund under samme ministerium.  

 

Mads Christoffersen deltager ved mødet som ansat ved Danske Kirkers Råd.  

- FU opfordrer til, at Frihed og lige vilkår tager kontakt til Det mosaiske trossamfund og Muslimernes 

Fællesråd, om man også der ønsker at høre under det nuværende Kirkeministerium. 

 

 

- Reformationsjubilæet – herunder udgivelse (se bilag) ved Erling Tiedemann 

http://www.danskekirkersraad.dk/nyheder/nyhed/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=254&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2408&cHash=463872b76c4c6dea0c1949be1e6851e0
http://www.danskekirkersraad.dk/nyheder/nyhed/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=254&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2408&cHash=463872b76c4c6dea0c1949be1e6851e0


Erling Tiedemann orienterede om planerne om en udgivelse af teksten Fra Konflikt til Fællesskab. Salg af 

denne udgivelse forankres ved Danske Kirkers Råds sekretariat, men udgivelsen sker gennem Anis. 

- Der er opbakning til dette projekt.  

   

Grøn Kirke 

Peter Fischer-Møller fortalte, at Klimaminister Rasmus Helweg Petersen har besøgt Roskilde Stift i 

forbindelse med Grøn Kirke. Det var en god dag med forskellige oplæg. Siden da har ministeren taget 

kontakt til Peter Fischer-Møller om at skrive en fælles klumme i Kristeligt Dagblad. 

 

Projektet Kirkens Jorde er begyndt. Vi har modtaget næsten kr. 250.000 fra Folkekirkens Udviklingsfond til 

dette projekt. Vi har rettet henvendelse til provstierne for at høre, hvordan man bruger kirkens jorde – i alt 

11.000 ha. Der afholdes inspirationskonference den 1 oktober i Globen på Kierkegaards Plads i København. 

Her vil der komme ideer til, hvordan man kan bruge kirkens jorde. De ideer vil vi udbrede til kirkerne rundt 

om i landet.  

 

Desuden vil Grøn Kirke udbrede ideen om plantning af æbletræer – en ide, der ligeledes udbredes rundt om 

i Europa koblet til træplantningsprojekter i den tredje verden. 

 

Pilgrimsvandringen er begyndt nu på Svalbard og Nordkap og ’rammer’ Danmark i slutningen af 

august/primo september. Ruterne vil gå gennem Danmark ned til Flensborg 13 september. Vandringen 

bliver en ’stafet’, således at der er flere lokale vandringer. Der bliver en indledningsgudstjeneste den 28 

august i Roskilde Domkirke (?). Vandringerne når til Paris, hvor COP21 finder sted i december.  

   

Kontaktgruppen (dialogkonferencen) 

Arbejdet efter 2016? Danmission har spurgt om vi vil fortsætte vores dialogarbejde med støtte fra Det 

Arabiske Initiativ. Vi skal nemlig give et foreløbigt svar inden 15 juni.  

 

Det er vigtigt, at vi får en kobling af græsrodsdialog og high level dialog med i en ny omgang. Hvis det kun er 

religiøse ledere, risikerer vi at det bliver lidt fjernt. Peter Fischer-Møller opfordrede til, at vi taler med 

Danmission, om hvordan vi gør det bedst – koordineret med Danmissions aktiviteter.  

 

Kristne i Mellemøsten 

Der er planer om en kirkedelegation til Israel/Palæstina til november. Der er nogen uenighed om, hvordan 

programmet skal vinkles. Anders Gadegaard mener, at der bør kunne findes enighed om at lægge et 

program. Det er et fælles ønske at bidrage til fredelig sameksistens. Der er mange brudflader i 

Israel/Palæstina blandt de kristne og messianske jøder.  

 

En kirkelig delegation har til formål at lære mere om de kristnes situation i området og at vise solidaritet 

med de kristne. Men det er Danske Kirkers Råds fokus at bygge bro. 

Fra gruppen kunne det være Anders Gadegaard og Poul Kirk. Desuden en fra andre kirkesamfund f.eks. Den 

Katolske Kirke. Mads Christoffersen ville være en mulighed som generalsekretær. 

  

Trosoplæring 

Arbejdsgruppen er gået fra at lave en husstandsomdelt udgivelse til nu at være internetbaseret løsning. I 

samarbejde med Kristeligt Dagblad. Ønske om støtte fra DKRs medlemskirker. Derefter støtte fra f.eks. Kirk 

Christiansen/LEGO. Ønske om at præsentere projektet på næste Rådsmøde.  



- Christian Alsted præsenterer projektet ved næste Rådsmøde. 

 

- Danske Kirkedage.  

Der er lagt et foreløbigt budget. 

- Danske Kirkers Råd skal snarest modtage et budget til godkendelse ud fra de realistiske indtægter. 

Mads Christoffersen kontakter styrelsen og Kirkedage-sekretariatet.  

 

Vi mangler de store talere. 

 

3. Evaluering af Årsmødet 

Selve mødet virkede lidt forvirret og blev udvidet en halv time.  

 

Debatoplæggene var gode. Tre meget spændende oplæg. Men der var for få deltagere. 

 

Der burde ikke have været pris på selve debatten. Til en anden gang skal det være gratis, således at folk 

udefra kan være med. 

 

Emnerne fra Økumenisk Forum skal ikke gentages. Derfor skal kirkernes repræsentanter. 

 

Vi skal ikke holde middag efter mødet.  

 

Det vil være fint at holde et offentligt møde efter frokost.   

 

Program for næste år: 

 

1. Gudstjeneste 10.00 

2. Årsmøde for Økumenisk Forum og Rådet 11.00 

3. Frokost 13.00  

4. Offentligt arrangement 14.00-16:30 

 

Det skal ligge et centralt sted. F.eks. Gudstjeneste i Københavns Domkirke og efterfølgende møde i 

Trinitatis Kirkes sognegård eller Aleksandersalen på Bispetorvet.  

 

Preben Brohus takkede for de pæne ord, der blev sagt om ham i forbindelse med sin 80-års fødselsdag. 

Desuden har Danske Kirkers Råd givet ham et kropophold.  

 

4. Økumenisk Fond 

Økumenisk Fond (ikke Det Økumeniske Studielegat) bliver nedlagt. Bestyrelsen ønsker at holde en 

økumenisk fredskonference for det resterende beløb - med en deltidsansat på DKRs sekretariat lønnet af 

Fonden. Se vedhæftede.  

- Forretningsudvalget ser frem til at se en projektbeskrivelse fra dem. 

- Vi foreslår, at det får fokus på etik, kristendom og konflikt – det skal ikke hedde noget med 

verdensfred.   

 

 

5. Næste Rådsmøde 



Forslag til dagsorden?  

- Godkendelse af vedtægtsændring.  

- Trosoplæring ved Christian Alsted 

- Opfølgning på mødet med Trossamfundsudvalget 

- Danske Kirkedage – Himmelske Dage 

- Klimapilgrimme 

 

- Mads Christoffersen kontakter Frelsens Hær om mødelokale for Stående Udvalgs møde.  

 

-  

  

6. Økonomi ved Aase Rønkilde 

  

7. Kommende møder 

Rådsmøde:  26 august kl 15-18 hos Frelsens Hær, Frederiksberg Alle. 

FU-møder:  30 september kl 14:30-16:30 (NB! Tidspunktet er lidt tidligere end normalt).  

 8 december kl 15:00-17:00  

Fællesmøde:  31 oktober 10-13/14 i Konventhuset, Roskilde. Gudstjeneste, møde , frokost.  

(Peter Fischer-Møller tager kontakt til Domkirken) 

  

8. Evt. 

Rita Jørgensen foreslår, at vi overvejer at revidere forretningsorden og vedtægter.  

- Det kommer på næste FU-møde.  

 


