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Frederiksberg, den 22. maj 2013 

 

Tilstede:  

Anders Gadegaard (Danske Kirkers Råd), Preben Brohus (Apostolsk Kirke), Rita Jørgensen (Danske 

Kirkers Råd), Lone Møller-Hansen (Baptistkirken), Preben Schousboe (Bibelselskabet), Inger Harbo 

Andersen (Danmarks Økumeniske Kvindekomite), Karin Lignel Christiansen (Danske Baptisters 

Kvindenetværk), Maria Pedersen (sekretariatet), Mads Christoffersen (sekretariatet), Inge S. Lund (De 

Grønne Pigespejdere), Anita Holm Ghabrial (Den Koptiske Kirke), Erling Tiedemann (Den Katolske 

Kirke), Christian Alsted (Metodistkirken), Ole Birch (Metodistkirken), John Nielsen 

(Missionsforbundet), Tonny Jacobsen (Pinsekirken), Mette Ladefoged (Helsingør Stift), Aase Rønkilde 

Pedersen (Vor Frue Kirke), Kirstine Rønnow Due (diakoniåret), Mikael Giødesen (Det Økumeniske 

Center), Stan McCuin (Gospel Church Int.), Poul Erik Knudsen (KFUM-Spejderne), Peter Fischer-

Møller (Folkekirkens mellemkirkelige Råd), Michael Marvell (Frelsens Hær), Flemming Kramp 

(Kirkeligt Centrum) Alice Pedersen (KFUM og KFUK), Peter Villadsen (Kirkefondet), Michael Jensen 

(OSMTH), John Kingo Bech Jensen (Roskilde Stift), Karen Vibeke Clausen (Kirkeligt Centrum), Jakob 

Rønnow (FDF), Hanna Kristensen (Baptistkirkens Kvindeforbund), Peter Götz (Missionsforbundet) 

og Birgit Thomassen (Aalborg Stift). 
 

1. Velkommen  

Anders Gadegaard bød velkommen til mødet med en kort refleksion over begreberne 

intensitet og identitet, der begge præger Danske Kirkers Råd og ikke mindst arbejdet i 2012. En 

gammel skade i den økumeniske bevægelse var et forsøg på at skabe enshed, mens vi i dag 

oplever en berigelse i vores mangfoldighed og i fællesskabet på tværs.  

 

Som økumenisk bevægelse kan vi tilbede forskellige steder og på forskellige måder, men i 

sandhedens ånd. Ikke formerne, men Jesu lære til os er afgørende.  
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En særlig velkommen til Asmat Mojaddedi, formand for Muslimernes Fællesråd. Asmat 

Mojaddedi var til stede for at hilse på Danske Kirkers Råd og overbragte en hilsen med tak for 

et godt samarbejde gennem årene.  

 

2. Navneopråb 

Det var som altid muligt at sende op til to repræsentanter med stemmeret på Årsmødet. 

Rådets medlemmer har stemmeret. Men alle er velkomne til at være med ved mødet. 

 

3. Optagelse af nye medlemmer 

Diakoniåret søger om optagelse i Økumenisk Forum.  

Kirstine Rønnow Due fra Diakoniåret introducerede kort. Det er ikke en medlemsorganisation, 

men modtager bidrag fra forskellige kirkelige organisationer. Det er en forening med 

tilhørsforhold til Diakonissestiftelsen. 

- Diakoniåret er enstemmigt optaget. 

 

4. Nyt fra  

a. Sekretariatet ved generalsekretær Mads Christoffersen 

Nyt om arbejdet på sekretariatet. Mads Christoffersen orienterede om arbejdet på 

sekretariatet med tak for et godt samarbejde til alle arbejdsgrupper og FU. Mads 

Christoffersen skitserede det arbejde og de netværk, DKR er med i national og 

internationalt.  

 

b. Økumenisk Forum ved Rita Jørgensen, Stående Udvalg. 

Økumenisk Forum holdt møde samme dag. Orientering om valg til Stående Udvalg og 

valg til Danske Kirkedages Styrelse.  

Ved møde i Økumenisk Forum var der valg. Rita Jørgensen blev genvalgt som 

formand. Thorsten Rørbæk (Økumenisk Ungdom) blev genvalgt.  

Alice Pedersen stiller ikke op igen. Der lød en tak til hende for det arbejde, hun har 

udført gennem årene.  

Stående Udvalg har fået mandat til at finde en ny repræsentant, der formelt skal 

godkendes på det næste Fællesmøde.  

 

c. Danske Kirkedage  

Nyt fra Danske Kirkedages styrelse. Der blev orienteret om Danske Kirkedage ved 

Økumenisk Forums møde. Det ser fornuftigt ud med tilmeldinger. Der er dage, hvor 

der kommer mange deltagere som f.eks. om lørdagen, hvor menighedsrådene fra 

Aalborg Stift deltager. 

 

Styrelsen ser også frem mod 2016. Her har Københavns Stift sagt ja til at bakke op om 

at, Danske Kirkedage kommer til at foregå i København med bistand fra stiftet. I 

efteråret kommer der et møde med centrale kirkelige repræsentanter fra kirker og 



kirkelige organisationer i København. I foråret 2014 bliver der en visionsdag for alle, 

der vil være med. Alle medlemmer af Danske Kirkers Råd og Danske Kirkedage 

inviteres.  

 

Styrelsen har lavet en manual for Danske Kirkedage i samråd med sekretariatet i 

Aalborg. Det er et værktøj til brug for dem, der skal forberede de kommende 

Kirkedage.  

 

Der var ros til Anne Mie Skak Johansson og resten af styrelsen for Kirkedage for 

udarbejdelsen af manualen. Den har været savnet i lang tid.  

 

Der var glæde over, at Danske Kirkedage kommer til København i 2016.  

 

Anders Gadegaard nævnte oplæg ved generalsekretær Olav Fykse Tveit (WCC) den 

første aften, som noget vi kan se frem til. 

 

5. Orientering fra nogle af Danske Kirkers Råds arbejdsområder 

I Årsberetningen 2012 kan man læse mere om aktiviteterne i de forskellige arbejdsområder.  

 

Frihed & Lige Vilkår ved Erling Tiedemann 

Arbejdsgruppen har udarbejdet et diskussionsoplæg til alle kirkesamfund til drøftelse af 

opfyldelse af § 69. Oplægget har været præsenteret ved Rådsmødet i januar 2013, og er 

derefter blevet redigeret. Spørgsmålet om takster for begravelser for medlemmer af andre 

trossamfund end folkekirken er taget op i arbejdsgruppen. Det bliver et særligt arbejdsområde, 

men er ikke en del af oplægget om § 69.   

 

Oplægget er ment som en mulighed for alle kirkesamfund til at drøfte § 69. Måske bliver 

Danske Kirkers Råd enige, måske ikke, men det er ikke det egentlige formål. De 16 

kirkesamfund er kun en lille del af de mere end 130 godkendte trossamfund. § 69 vil blive 

drøftet i mange forskellige sammenhænge. Kirkesamfundene inviteres til at sende 

kommentarer til oplægget til arbejdsgruppen inden 1. august.  

 

Danske Kirkers Råd ønsker ikke at gå ud og udtale sig inden man er færdig med at drøfte 

Folkekirkens forfatning.  

 

Oplægget er sendt ud til alle kirkesamfund og ligger desuden på Danske Kirkers Råds 

hjemmeside.  

 

 

 

Grøn Kirke ved Peter Fischer-Møller 



Der er nu 126 grønne kirker heraf mere end 30 i Roskilde Stift, som har haft et godt samarbejde 

med Danske Kirkers Råds sekretariat og har bidraget med kr. 320.000 i 2011-12 og kr. 20.000 i 

2013. Klimagruppen har forsøgt at få andre af folkekirkens stifter til at overtage stafetten efter 

Roskilde Stift. Det er det ikke helt blevet til, men dog med støtte fra nogle af stifterne på kr. 

20.000 om året.  

 

Klimagruppen arbejder på at udbrede kendskabet til Skabelsestiden (1. september-4. oktober).  

 

På Danske Kirkedage vi der være en debat om Grøn Kirke om lørdagen kl. 15.30.  

 

Klimagruppen arbejder sammen med i alt 5 lande i Europa gennem Grundtvigsfonden om 

Grøn Kirke på lokalt plan i landområderne.  

Kirkeministeriet er selv blevet en Grøn Kirkelig Organisation og skilter med det. Roskilde Stift 

og Kirkeministeriet laver en fælles pressemeddelelse om World Earth Day.  

 

Kontaktgruppen ved Anders Gadegaard 

Dialogkonferencen fyldte meget i 2012 og vi kom godt i mål. Vores partner i Libanon (Arab 

Group for Muslim-Christian Dialogue) har opfordret os til at følge op de kommende år i et 

internetbåret netværk.  

 

Nu har vi søgt Det Arabiske Initiativ (DAI) om støtte for de kommende år. Danske Kirkers Råd 

har nu indgået samarbejde med Danmission om religionsdialog og ansøgt om støtte 

(partnerskab) med DAI. Vores ansøgning til Danske Kirkers Råds arbejde er på 2 mio. og det 

tegner til, at vi får den støtte, vi har søgt om. I vores ansøgning er der også budgetteret med en 

deltidsansættelse for en projektmedarbejder.  

  

Kairos-gruppen ved Anders Gadegaard 

Vi har nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på, om Danske Kirkers Råd kan komme med et 

fælles svar til det palæstinensiske Kairos-dokument. Vi har nu holdt et møde, der viste, hvor 

forskellige holdninger, der er til dette spørgsmål.  

 

Kairos-gruppen skal mødes med biskop Younan under Danske Kirkedage. Vi vil bl.a. spørge 

ham, hvorfor ’frikirkerne’ ikke er med i Kairos-dokumentet, men kun de ’historiske’ kirker. Vi 

vil også spørge om, hvorfor de messianske jøder heller ikke er med.  

 

Hvis gruppen kan blive enige om et foreløbigt svar, vil vi komme med et udkast til drøftelse i 

Rådet i efteråret. 

 

 

 

6. Trosoplæring 



Folkekirkens mellemkirkelige Råd (MKR) foreslår, at Danske Kirkers Råd nedsætter en 

arbejdsgruppe med fokus på trosoplæring. I første omgang ønsker repræsentanter fra MKR at 

mødes med repræsentanter fra DKR til drøftelse af mål og vejen frem for det videre arbejde.  

 

Der er tale om en åben invitation med et ønske om dette arbejdsområde med fokus på 

trosoplæring. Peter Fischer-Møller opfordrede til at bakke op om denne invitation. Vi skal 

selvfølgelig overveje, hvordan vi gør det med sekretariatsbistand, økonomi, etc.  

 

Christian Alsted fortalte om det arbejde, der gøres i kirkerne i Norge med fokus på 

trosoplæring. Metodistkirken vil gerne være med i dette arbejde i Danske Kirkers Råd.  

 

Jakob Rönnow gjorde opmærksom på, at der er mange, der laver materialer i trosoplæring. 

Hvis man laver en sådan gruppe skal den være med til at sikre, at det økumeniske perspektiv 

er med. 

 

- Der er tilslutning til at tage imod invitationen. MKR har udpeget fire personer. Derfor vil det være 

passende, at Danske Kirkers Råd også finder 4 personer: 

Den Katolske Kirke, Metodistkirken, Baptistkirken, en fra de kirkelige børne- og 

ungdomsorganisationer (FDF/FKUM/K), en fra Alpha Danmark.  

- Sekretariatet skriver ud til disse kirkesamfund/organisationer for at finde repræsentanter. I første 

omgang er der tale om en åben samtale.  

 

7. Godkendelse af skriftlig årsberetning  

Indledning ved Anders Gadegaard med særlig tak til sekretariatet for arbejdet med 

Årsberetningen.  

 

Menneskerettigheder er ikke et egentligt fokus for en arbejdsgruppe, men noget vi løbende har 

med i f.eks. tema for studieture. 
 

8. Økonomi ved kasserer Aase Rønkilde Pedersen 

 

a. Godkendelse af revideret regnskab 2012 (se Årsberetning 2012) 

Aase Rønkilde gennemgik regnskabet. Vores økonomi er afhængig af kontingenter, 

men det er glædeligt, at vi også i krisetider modtager gaver og kollekter.  

Der er et lille overskud på kr. 4.256 for 2012.  

 

Der blev spurgt til, hvorfor DKR har skiftet pengeinstitut fra Oikos til Merkur. Oikos er 

en frugt af det økumeniske samarbejde. Den eneste grund til, at vi har skiftet bank er, at 

det er for uoverskueligt med de økonomiske oversigter (visakort etc). Vi vil gerne 

vende tilbage til Oikos, når der bliver etableret bedre systemer.  

Danske Kirkers Råd har valgt Merkur som pengeinstitut, som ikke udspringer af det 

kirkelige samarbejde, men som også støtter social-økonomiske projekter. 



 

- Regnskab 2012 er godkendt.  

 

b. Valg af revisor 

- MER revision er valgt som revisor på anbefaling af sekretariatet.  

 

9. Valg til Forretningsudvalget 

I år er formand og et medlem af Forretningsudvalget på valg. Alle var i forvejen inviteret til at 

finde kandidater til Forretningsudvalget. Navne kan sendes til sekretariatet. 

 

a. Valg af formand 

Formand Anders Gadegaard var på valg og genopstillede 

- Anders Gadegaard blev genvalgt som formand. 

 

b. Valg af medlem  

Biskop Peter Fischer-Møller var på valg og genopstillede. 

- Peter Fischer-Møller blev genvalgt som medlem.  

 

Der lød en stor ros til Peter Fischer-Møller for sit engagement i Danske Kirkers Råd.  

 

Valgår: Anders Gadegaard (2013), Peter Fischer-Møller (2013), Rita Jørgensen (2013), Aase 

Rønkilde (2011), Erling Tiedemann (2011), Peter Götz (2012) og Lone Møller-Hansen (2012).  

 

c. Valg til Folkekirkens Nødhjælps Råd.  

Den Katolske Kirke genopstillede Jacqueline Ryle, der har siddet i Rådet siden 2009. 

- Jacqueline Ryle blev genvalgt.    

 

10. Kommende møder  

Rådsmøder 

Næste Rådsmøde er den 21. august 2013 kl. 15-18 i Sankt Andreas Kirke, København 

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

Oplægsholdere: Morten Skrubbeltrang (Kirkefondet) og Anders Gadegaard. 

 

Fællesmøder: 

21. november 2013 kl. 15.00-18.00. Med middag efter mødet. Sted skal findes. 

- Sekretariatet undersøger om vi kan holde det i Sankt Annæ Kirke (Den Katolske Kirke) på Amager.  

 

NB! Der er IKKE Økumenisk Efterårskursus i 2013.  

Der afholdes visionsmøde om fremtidens økumeniske efterårskurser på Danske Kirkedage om 

fredagen kl. 21.15 

 



Årsmøde 2014: 

Der er Årsmøde den 3. maj 2014. 

  

11. Eventuelt 

Diakonåret annoncerede for et arrangement om diakoni og spiritualitet. Desuden mangler der 

altid familier til at mødes med de unge mennesker gennem Diakoniåret.  

 

Metodistkirken er ved at ændre i ledelsen. Det betyder, Ole Birch ikke længere er repræsentant 

for Metodistkirken i Danske Kirkers Råd. Der lød en tak til Ole Birch for hans arbejde gennem 

mange år. 

  

 

 


