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Den 28. august 2014 

 
Tilstede: Jacob Viftrup (Apostolsk Kirke), Johannes Hansen (Apostolsk Kirke), Jacob B. Møller 

(Baptistkirken), Bent Hylleberg (Baptistkirken), Anders Gadegaard (Danske Kirkers Råd), Preben Brohus 

(Danske Kirkers Råd), Maria H. Pedersen (Danske Kirkers Råd), Mads Christoffersen (Danske Kirkers Råd), 

Rita Jørgensen (Danske Kirkers Råd), Anne-Marie Sweeney (Den Anglikanske Kirke), Claire Clausen (Den 

Anglikanske Kirke), Erling Tiedemann (Den Katolske Kirke), Czeslaw Kozon (Den Katolske Kirke), Anita 

Holm Ghabrial (Den Koptisk-Ortodokse Kirke), Jakob Rönnow (FDF), Peter Fischer-Møller (Folkekirken), 

Michael Marvell (Frelsens Hær), Levi Giversen (Frelsens Hær), Tim Stewart (ICC), Jarle Tangstad 

(Pinsekirken), Jørgen Thaarup (Metodistkirken), Christian Alsted (Metodistkirken), John Nielsen 

(Missionsforbundet), Aase Rønkilde (Vor Frue Kirke) og Thorsten Rørbæk (Økumenisk Ungdom). 

 

 

1. Velkommen ved Anders Gadegaard  

Særligt velkommen til nye repræsentanter 

Godkendelse af dagsorden.  

- Dagsorden godkendt. 

 

2. Opfølgning på det indledende oplæg om Kristne i Mellemøsten? 

- Punktet udsat til drøftelse af arbejdsgrupperne. 

 

3. Nyt fra 

Sekretariatet 

Mads Christoffersen orienterede om aktiviteterne på sekretariatet. Vi har netop 

afsluttet et forløb med indsamling af rapporter fra 18 frivillige Grøn Kirke-

konsulenter, der har været rundt at tale med grønne kirker i hele landet. Vi er nu 

ved at skrive en rapport om besøgene med fokus på, hvordan det går med Grøn 

Kirke lokalt.  

Der afholdes stor høstgudstjeneste i Københavns Domkirke den 31 august kl. 10. 

Desuden afholdes der stor gudstjeneste den 28 oktober også i Københavns 

Domkirke arrangeret af bl.a. Grøn Kirke.  
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I juni deltog Danske Kirkers Råd sammen med mange andre kirkelige 

organisationer og kirkesamfund på Folkemødet. Det var en stor succes, som vi 

gentager til næste år. 
- Har man interesse i at være med i det fælles telt Mellem Himmel og Jord, kan man 

kontakte sekretariatet.  

 

Danske Kirkers Råd besluttede sidste år at genoptage samarbejdet om det 

økumeniske ledsager program i Israel/Palæstina (EAPPI). Det er nu kommet i gang 

igen sammen med Folkekirkens Nødhjælp og Folkekirkens mellemkirkelige Råd. 

De første to ledsagere er fundet og sendes af sted i oktober efter et indledende 

forløb hos Sveriges Kristne Råd.  
 

Vi er værter for et arrangement den 12 september om liturgi og verden omkring os. 

Her kommer bl.a. gæster fra Iona. Det er stadig muligt at melde sig til. 
 

- Der lød en opfordring om at annoncere for Økumenisk Efterårskursus på de forskellige 

kirkers hjemmesider. 

 

Økumenisk Forum 

Intet til referat. Der afholdes møde den 11. september i Stående Udvalg.  
 

4. De nye arbejdsgrupper 

Drøftelse om, hvad der sker og hvordan de kommer i gang. Hvem sidder med nu? 

Hvordan er strukturen/arbejdsmetoden for de forskellige arbejdsgrupper? 

 

a. Kristne i Mellemøsten ved Anders Gadegaard 

Nuværende medlemmer: Anders Gadegaard, Poul Kirk (Frikirkenet) og Morten H. 

Sørensen (KFUM/K).  

- Der lød en opfordring om at finde flere til at sidde med i gruppen.  

 

Anders Gadegaard foreslog, at gruppen bliver en netværksgruppe for 

kirker/organisationer, der er involveret med kristne i Mellemøsten. Af organisationer, der 

er engageret med kristne i Mellemøsten blev nævnt: 

Folkekirkens mellemkirkelige Råd, Dansk Missionsråd DMR/U, Folkekirkens Nødhjælp, 

Danmission, Mission Øst, Pinsekirken/Frikirkenet, Israelsmissionen, Den kristne 

ambassade i Jerusalem, Armeniermissionen, Betlehems venner, Bibelselskabet, Dansk 

Europamission, Åbne Døre, Evangelisk Alliance samt Ordet og Israel  

  

I hvor høj grad skal vi relatere til de kristne i Mellemøsten? Det skal sikres, at det er et bredt 

økumenisk engagement i Mellemøsten – det skal ikke kun være medunderskriverne af 

Kairos-dokumentet. De evangelikale skal også være med.  

 

Folkekirkens Nødhjælp er ved at arrangere et besøg i Israel/Palæstina sammen med MKR 

og DKR. 

http://www.miseast.org/


 

Det vil være relevant at forsøge at præge politikerne til at fokusere på religionsfrihed. 

- Det blev foreslået, at arbejdsgruppen tager kontakt til missionsselskaberne og 

Bibelselskabet om dette.  

 

Folkekirkens mellemkirkelige Råd har fokus på religionsfrihed og har samlet en gruppe af 

interessenter med fokus på religionsfrihed. Birger Nygaard er ansat til at være koordinator 

på det.  

- Det vil være relevant for arbejdsgruppen at have et samspil med dem og se på, hvordan 

det kan tænkes med.  

- Det vil være nærliggende at samarbejde med Danmission for at undgå fordobling af 

arbejdet, så vi kan styrke arbejdet og ikke gå i vejen for hinanden.  

 

Der er en forskergruppe med deltagere fra Danmark, Sverige og Skotland med fokus på 

kristne i Mellemøsten og hvordan de opfatter det, at kristendom er en majoritet i Vesten.  

- Anita Ghabrial (Den Koptisk-Ortodokse Kirke) undersøger nærmere. 

 

Det blev foreslået, at Rådet giver gruppen mandat til at udtale sig. Det blev ligeledes 

foreslået, at gruppen tager kontakt til rejseudbydere til Israel for at motivere til besøg hos 

kristne i Israel og Mellemøsten. Det er vigtigt, at danskerne møder kristne i Mellemøsten – 

det skal vi hjælpe dem til.  

- Vi skal også huske at tage kontakt til de messianske jøder. 

- Et spørgsmål vi skal drøfte er, hvordan vi kommer ud af at kristne bliver betragtet som en del 

af Vestens ’imperialisme’.  

- Det er vigtigt at vi får sat folk sammen med forskellige syn på forholdet mellem kristne i 

Mellemøsten og forholdene i Israel.  

- Vi skal huske at vende tingene lidt om, således at kontakten til Mellemøsten ikke bare er 

Vesten, der nu skal hjælpe, men vi kan også selv lære noget.  

 

- Der er mange danske kristne involveret i Israel/Palæstina. Ordet og Israel er involveret med 

2 præster. Den svenske Equmenia-kirke har hus i Jerusalem. Så dem kan vi også være i 

kontakt med.  

 

- Forslag til navne: Tine Gjessø (Metodistkirken foreslået af Jørgen Thaarup), Nik Bredholt 

(Den Katolske Kirke/Danmission). Uffe Gjerding, Morten Thomsen Højsgaard, Birger 

Nygaard. 

- Anders Gadegaard vil samle gruppen i efteråret. Vi skal sikre os at supplere ikke konkurrere.  

- Vi vil drøfte i gruppen, om det skal være en netværksgruppe. 

- Vi skal overveje, hvordan vi kan bidrage til Religionsfrihedsnetværket.   

 

b. Reformationsjubilæet ved Erling Tiedemann 

Nuværende medlemmer: Erling Tiedemann (Den Katolske Kirke), Sabine Hofmeister (Den 

Reformerte Kirke), Bent Hylleberg (Baptistkirken), Jørgen Thaarup (Metodistkirken) og 

Henning Nørhøj (Kirkeligt Centrum).,  



Gruppen er ikke kommet i gang endnu. Gruppen vil invitere Niels Henrik Arendt til deres 

første møde. Han er folkekirkens koordinator for jubilæet.  

 

LWF og Vatikanet har skrevet en bog sammen om reformationen. Erling og Kozon har 

taget initiativ til at oversætte denne bog.  

- Det blev foreslået, at DKR står som udgiver for denne oversættelse. 

 

Oddershede er blevet formand for det statslige initiativ for fejring af jubilæet. Derudover er 

der også et folkekirkeligt initiativ, som Niels Henrik Arendt er ansvarlig for.  

 

c. Trosoplæring ved Christian Alsted 

Nuværende medlemmer: Christian Alsted (Metodistkirken), Biskop Czezlaw Kozon (Den 

Katolske Kirke), Johannes Nissen (Aarhus Universitet), Niels Iver Juul (Folkekirken), 

Torben Bramming (Folkekirken), Levi Dørken (Dansk Oase), Jakob Rønnow (FDF) og Bent 

Bjerring Nielsen (Apostolsk Kirke). Desuden sidder Mads Christoffersen (DKR) med.  

- Alle kirkesamfund, der ikke er repræsenteret i gruppen inviteres til at finde nogen til at sidde 

med.  

 

Gruppen har holdt tre møder siden april. Gruppen vil udgive et skrift om den tro, kirkerne 

deler med hinanden. Det skal være et statement, om hvad den kristne tro er – og det skal 

ud til danskerne.  

 

Målgruppen er den voksne danske befolkning. Fokus er, hvad der er fælles i den kristne 

tro. Muligt indhold: Vejen og Tro, håb og kærlighed, Gud, Søn og Helligånd.  

 

Gruppen vil gerne udgive skriftet i 2017 og skal være et samspil med elektroniske medier. 

Ambitionen er at nå ud til de 2,6 mio husstande i Danmark. De lokale kirker skal involveres 

i uddelingen.  

 

Hvordan får vi vakt danskernes interesse? Bibelselskabet og FKN inviteres til samarbejde 

og inspiration. Udgivelsen skal både være national og lokal – der skal være aktiviteter i de 

lokale kirker. Gruppen synes det er unikt med en sådan økumenisk katekismus.  

- Det blev foreslået, at vi tager kontakt til kristne kunstnere. 

- Der henvises til den økumeniske bog At bekende den ene tro.  

 

5. Dialogkonference i november  

Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne er ved at planlægge en dialogkonference i 

Istanbul sammen med Arab Group for Muslim-Christian Dialogue. Læs mere på 

www.danisharabdialogue.org . 

 

Kontaktgruppen og sekretariatet arbejder med at finde deltagere og med at sammensætte 

programmet for dialogkonferencen i Istanbul 10-13 november 2014.  

 

 

 

http://www.danisharabdialogue.org/


6. Udtalelse om situationen i Irak 

Udkast til udtalelse fra Danske Kirkers Råd om forfølgelse af kristne og andre minoriteter i 

Irak blev drøftet og godkendt. 

- Enstemmigt godkendt som den officielle udtalelse fra Danske Kirkers Råd 

- Sekretariatet sender ud. 

 

Udtalelsen er godkendt af Forretningsudvalget og er blevet offentliggjort på deres vegne. 

Rådsmødet drøfter/godkender teksten som en samlet udtalelse fra Rådsmødet. 

Desuden har Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne lavet en fælles udtalelse. 

 

På det sidste møde i Kontaktgruppen var der ønske om, at vi skulle blive bedre til at 

komme med udtalelser. Vi vil ved hvert møde drøfte et tema, som vi evt vil bruge i vores 

kommende blog for Kontaktgruppen. 

Den konkrete udtalelse fra Kontaktgruppen om Irak blev drøftet pr mail. Den eneste 

uenighed var spørgsmålet, om Gaza skulle med eller ej. Det kunne vi ikke blive enige om, 

så derfor kom det ikke med. 

 

Det blev bemærket, at det er en meget værdigfuld udtalelse.  

- Der lød en opfordring til at markedsføre udtalelserne mere. 

 

7. Økonomi 

Kasserer Aase Rønkilde gennemgik kort økonomien. Der var ingen grund til bekymringer. 

Peter Fischer-Møller gjorde opmærksom på, at vi får midler andre steder fra bl.a. 

Miljøministeriet, Udenrigsministeriet og EU.  

 

8. Eventuelt 

Peter Fischer-Møller sagde et par ord om Merete Andersen tidligere repræsentant fra 

Roskilde Stift, der døde i weekenden.  

 

9. Kommende arrangementer 

31. august: Økumenisk høstgudstjeneste i Københavns Domkirke  

12. september kl 10:30-21:30: Seminar. Liturgi og verden omkring os. Besøg fra Iona.  

14. september Økumenisk Høstgudstjeneste i Roskilde Domkirke  

22. september kl. 17-19. Gudbilledlighed, kropsdyrkelse og forgængelighed.  

31. oktober Økumenisk Efterårskursus ’ I begyndelsen’.  

Læs mere på www.danskekirkersraad.dk  

 

10. Kommende møder  

Fællesmøder:  

1 november 2014 kl. 9-12. Nyborg Strand – i forlængelse af Økumenisk Efterårskursus 

 

Rådsmøde: 

29 januar kl 15-18 i Den Anglikanske Kirke i København. 

 

Årsmøde 2015: Forretningsudvalget finder en lørdag i foråret 2015.  

http://www.danskekirkersraad.dk/

