
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frederiksberg d. 17. december 2013 

 

Til stede:  

Lone Møller-Hansen (Baptistkirken), Bent Hylleberg (Baptistkirken), Morten Thomsen Højsgaard 

(Bibelselskabet), Karen Markussen (Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler), Inge-Lise Lollike 

(Danmarks Økumeniske Kvindekomite), Mogens Kjær (Danmission), Karsten Bach (Dansk Oase), 

Anny Schou (Danske Baptisters Kvindenetværk), Hanna Smidt (sekretariatet), Maria Pedersen 

(sekretariatet), Anders Gadegaard (Danske Kirkers Råd), Mads Christoffersen (sekretariatet), Rita 

Jørgensen (Danske Kirkers Råd), Karen Bolette Berg (De Grønne Pigespejdere), Erling Tiedemann 

(Den Katolske Kirke), Biskop Czeslaw Kozon (Den Katolske Kirke), Ole Dahl (Den Ortodokse 

Kirke), Poul Sebbelov (Den Ortodokse Kirke), Axel Bagheer (Den Reformerte Synode), Jørgen Skov 

Sørensen (Folkekirkens mellemkirkelige Råd), Biskop Peter Fischer-Møller (Folkekirken), Christian 

Roar Pedersen (Folkekirken), Knud Welander (Frelsens Hær), Mette Ladefoged (Helsingør Stift), 

Anne Marie Boile (KFUKs Sociale Arbejde), Alice Pedersen (KFUM og KFUK), Poul Erik 

Knudsen (KFUM-Spejderne), Poul Møller Petersen (Kirkeligt Centrum), Flemming Kramp 

(Kirkeligt Centrum, Karen Vibeke Clausen (Kirkeligt Centrum), Peter Gabrielsen (Malteserraadet), 

Alice Brask (Malteserraadet), Lilly Uth (Metodistkirken), Jørgen Thaarup (Metodistkirken), Peter 

Fischer-Nielsen (Mission Afrika), Lilly Krarup (Mission Afrika), John Nielsen 

(Missionsforbundet), Peter Götz (Missionsforbundet), Jarle Tangstad (Pinsekirken), John Beck 

Jensen (Roskilde Stift), Ole Lennart Andersen (Viborg Stift), Aase R. Petersen (Vor Frue Kirke), 

Steen Christiansen (Y’s Men Danmark) og Henning Andersen (Y’s Men Danmark). 

 

15.00 Velkommen ved Mads Christoffersen 

 

15.05 ”Livets Gud, led os til retfærdighed og fred”  

Kirkernes Verdensråds 10. Generalforsamling afholdes i Sydkorea den 30. oktober-8. 

november. En større dansk delegation var med fra Folkekirken, Baptistkirken, 

Metodistkirken, Folkekirkens Nødhjælp, Dansk Missionsråd, Danske Kirkers Råd mfl.  

Ved Fællesmødet var der tre oplæg om generalforsamlingen.  
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Referat af Fællesmøde 

Den 21. november 2013 kl 15.00-18.00 
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- Biskop Peter Fischer-Møller, delegeret (Folkekirken).  

Han fortalte om sine indtryk fra generalforsamlingen, dens form og indhold samt 

mødet med de koreanske kirker.  

 
- Karen Donskov Felter, studieprogrammet GETI.  

Hun deltog med finansiering fra Det Økumeniske Studielegat. Hun fortalte om mødet med 

de mere end 150 andre teologistuderende og teologer fra hele verden. 

 

- Anders Gadegaard, Danske Kirkers Råd, delegeret (Folkekirken).  

Han har siddet med i Centralkomiteen og Eksekutivkomiteen i 15 år – herunder som 

formand for finanskomiteen. Han fortalte om udfordringer og udviklinger i Kirkernes 

Verdensråd. Desuden kom han ind på nogle af de centrale dokumenter, som blev vedtaget 

på generalforsamlingen og som det kunne være relevant at arbejde videre med i en dansk 

sammenhæng.  

 

Det drejer sig om bl.a. 

- Unity Statement om kirkens enhed i sin mangfoldighed 

- Mission Statement om missionsforståelsen i Kirkernes Verdensråd 

- Economy of Life om social retfærdighed 

- Just Peace om retfærdig fredag 

- Public Issues Report, som bl.a. omhandler forfulgte kristne, klimaspørgsmålet mm.  

 

Alle rapporter og statements kan hentes på Kirkernes Verdensråds hjemmeside 

www.oikoumene.org eller på generalforsamlingens hjemmeside www.wcc2013.info  

 

Desuden kan man læse artikler fra de danske deltagere på Danske Kirkers Råds hjemmeside 

www.danskekirkersraad.dk  

 

FÆLLESMØDE 

 
1. Velkommen ved Anders Gadegaard 

Anders Gadegaard bød velkommen ved at tale om nogle af sine teologiske overvejelser 

omkring religionsdialog.  

 

2. Nyt fra  

- Sekretariatet 

Grøn Kirke har fået en større pulje fra Miljøstyrelsens pulje for grønne ildsjæle til at styrke 

kontakten til de grønne kirker. Der ansættes sandsynligvis en studentermedhjælper til 

næste år til at hjælpe med projektet.  

Der er ansat en projektkoordinator, Stine Høxbroe, til at varetage planlægningen af 

dialogarbejdet, som kontaktgruppen har fået midler til via Udenrigsministeriet.  

Stor tak til Preben Brohus som er vedholdene bogholder for det løbende regnskab.  

http://www.oikoumene.org/
http://www.wcc2013.info/
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Mads Christoffersen opfordrede til altid at kontakte sekretariatet med spørgsmål, forslag, 

kritik.  

FU har holdt møde vedr. Mads Christoffersens ansættelse.  Hans kontrakt udløber ved 

udgangen af 2013 og FU har aftalt, at forlænge hans kontrakt med yderligere tre år. 

- Stående Udvalg  

Karen Bolette Berg blev officielt godkendt som nyt medlem af Stående Udvalg. 

 
3. Danske Kirkedage ved formand Poul Erik Knudsen 

Orientering og drøftelse om det indledende arbejde med planlægningen af Danske 

Kirkedage 2016. 

 

De næste kirkedage skal være i København i 2016. Der blev givet en god velkomst ved 

introduktionsmøde d. 25. september, hvor stiftet og kirker i Københavnsområdet var til 

stede. Her bød Peter Skov-Jakobsen velkommen med flere nøgleord omkring hvad 

Kirkedage i København skal være. Efterfølgende har der været mulighed for at komme 

med forslag til personer, der skal sidde i komité og udvalg.  

 

Der etableres fra 1/1-2014 et sekretariat. Torben Jeppesen og Birgitte Jeppesen fra 

folkekirken og Kaare Nielsen fra Den Katolske Kirke vil udgøre sekretariatet. Styrelsen er 

ved få etableret en komité og der skal også udsættes en lang række udvalg og der inviteres 

fortsat til forslag til ressourcepersoner. Der indbydes til en inspirationsdag lørdag d. 29. 

marts 2014 for alle Kirkedagsmedlemmer og medlemmer af Danske Kirkers Råd. Her vil 

folk fra komiteerne og udvalgene også deltage.  

Kirkedagene i Aalborg gave et overskud på ca. kr. 90.000.  

Kontingentet for Danske Kirkedage har i 20 år ligget på kr. 2000 og det hæves til kr. 2500.  

 

  

4. Danske Kirkers Råd og samarbejdet med Muslimernes Fællesråd ved Anders 

Gadegaard 

Herunder formandens medlemskab af Støttekomitéen til opførelse af en Stormoské 

i København. 

  

Med et oplæg dels fra Anders Gadegaard dels fra Poul Sebbelov, som tog 

udgangspunkt i Anders Gadegaards ovennævnte engagement, indledtes en lang og 

vigtig debat. For Gadegaard var det afgørende at understrege danske kirkers pligt 

til aktivt at medvirke til at bekæmpe tendensen til at ringeagte muslimer i 

Danmark, fordi de er muslimer. For Sebbelov var det afgørende at understrege, at 

Danske Kirkers Råd og kristne kirker i Danmark ikke har til opgave at fremme 

andre trosretninger i landet. For en række af de efterfølgende debattører var det 

vigtigt, at Danske Kirkers Råd står vagt om religionsfriheden i vores land og 

dermed støtter retten til for et hvert trossamfund at opføre de bygninger, de måtte 

ønske, uden nødvendigvis at støtte konkrete projekter. Poul Sebbelov foreslog, at 

mødet i en fælles udtalelse skulle udtrykke, at Danske Kirkers Råd ikke aktivt kan 



støtte Islams fremme i Danmark. Forslaget vandt ikke tilslutning og kom ikke til 

afstemning. 
  

Der var bred opbakning til dialogen i Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne fra 

medlemskirkerne og organisationerne i Danske Kirkers Råd. Det blev dog i den 

forbindelse understreget fra både formanden selv og fra rådets medlemmer, at 

formandens udtalelser om - og engagement i - et dansk moskébyggeri sker på egne 

vegne. 
  

 

5. Kairos-dokumentet  

Orientering og drøftelse af arbejdet med et svarbrev til det palæstinensiske Kairos-

dokument som blev vedtaget igangsat ved sidste års Fællesmøde. 

 

- Sekretariatet indhenter synspunkter til dokumentet og forbereder diskussionen til næste Rådsmøde.  

 
6. Arbejdsplan 2014-16 ved Mads Christoffersen 

En ny arbejdsplan skal udarbejdes inden Årsmødet 2014. Her ved Fællesmødet vil der være 

en kort orientering og drøftelse af de forskellige arbejdsgrupper med en kort status og om 

de ønsker at fortsætte arbejdet:  

o Frihed og lige vilkår 

o Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne 

o Klima- og miljøgruppen 

o Anti-trafficking 

o Migrantgruppen 

o Krop, kirke og menneskelige relationer 

o Reformationsjubilæet 2017 – en ny arbejdsgruppe 

Vedhæftet finder I Arbejdsplan 2011-13 

- Punktet udsættes til næste Rådsmøde.  

- Efter ønske fra Arbejdsgruppen Frihed og lige vilkår udsendes arbejdsgruppens dokument 

om priser ved begravelse med referatet. 

 
7. Forlængelse af generalsekretærens ansættelse 

Mads Christoffersen har været generalsekretær siden 2008 og er ansat til udgangen af 2013. 

Han har søgt om forlængelse af sin ansættelse til og med 2016. Forretningsudvalget har 

forlænget hans ansættelse. 

- Fællesmødet tilsluttede sig den beslutning. 

 

8. Danske Kirkers Råd og Kristent-Muslimsk Samtaleforum 

Danske Kirkers Råd har to repræsentanter i Styrelsen for Kristent-Muslimsk Samtaleforum. 

Nik Bredholt fra Den Katolske Kirke genopstiller, men en repræsentant for frikirkerne skal 

findes.  

- Punktet udsættes til næste Rådsmøde. 
 



 

9. Danske Kirkers Råd og Folkekirkens Nødhjælp 

Danske Kirkers Råd har to repræsentanter i Rådet. Jacqueline Ryle fra Den Katolske Kirke 

sidder der fortsat, men vi skal finde en afløser for Holger Lam (Baptistkirken), der har 

siddet der indtil nu. 

- Punktet udsættes til næste Rådsmøde. 
 

10. Økonomi ved kasserer Aase Rønkilde (se bilag) 

a. Oversigt 

- En driftsoversigt kan rekvireres.  

b. Godkendelse af kontingent 2014 (varslet i 2013) 

- Godkendt. Budgettet er lagt efter det fulde beløb på kontingentlisten. Dog har vi modtaget 

henvendelser fra et Økumenisk Ungdom og Økumenisk Center, som ikke ser sig i stand til at betale 

fuldt kontingent. Sekretariatet følger op med disse.  

c. Godkendelse af Budget 2014  

- Budgettet godkendt.  

d. Varsling af kontingent 2015  

Godkendt. Eventuelle indvendinger til kontingent 2015 sendes i god tid til sekretariatet. 

 

11. Kommende valg – ved Årsmødet 2014 

Forretningsudvalget: På valg er kasserer Aase Rønkilde (Vor Frue Kirke) og medlem Erling 

Tiedemann (Den Katolske Kirke) 

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

Danske Kirkedage Styrelse: Formand Poul Erik Knudsen (KFUM-Spejderne), Anne Mie 

Skak Johanson (Dansk Oase) og Bitten S. Kjær (FDF). 

- Punktet udsættes til næste møde 

  
12. Kommende møder 

Rådsmøde: 15. januar kl 15-18. Apostelkirken på Filippavej, Frederiksberg  

Årsmøde: 3. maj 2014 i Roskilde 

Økumenisk Efterårskursus: 31. oktober – 1. november 2014 

 

 

 

 


