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Tilstede:  

Bess Serner-Pedersen (Alpha-Danmark), Jørgen Mortensen (Apostolsk Kirke), Lone Møller-Hansen 

(Baptistkirken), Bent Hylleberg (Baptistkirken) Birgitte Stoklund Larsen (Bibelselskabet), Helle 

Janderup (Danmarks Kirkelige Mediecenter), Mogens Kjær (Danmission), Anders Gadegaard 

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

Råd), Krezstian Sørensen (DSUK), Jan Nilsson (Diakonissestiftelsen), Sr. Merete Pelle Poulsen 

(Diakonissestiftelsen), Mia Rahr Jacobsen (Himmelske Dage), Erling Tiedemann (Den Katolske 

Kirke), Axel Bagheer (Den Reformerte Synode), Bitten S. Kjær (FDF), Anne Katrine Sylvest(FDF), 

Christian R. Pedersen (Folkekirken), Peter Fischer-Møller (Folkekirken), Ulrich Piltoft 

(Folkekirkens Nødhjælp), Levi Giversen (Frelsens Hær), Poul Kirk (Frikirkenet), Bente Kaysen 

(Fyens Stift), Ralf Amstrup (Helsingør Stift), Timothy Stewart (ICC), Erik Mollerup (Kirkefondet), 

Karen-Vibeke Klausen (Kirkeligt Centrum), Poul Møller Petersen (Kirkeligt Centrum), Jørgen 

Thaarup (Metodistkirken), John Nielsen (Missionsforbundet), Connie Jensen (OSMTH), Michael 

Jensen (OSMTH), Tonny Jacobsen (Pinsekirken), Ole Lennart Andersen (Viborg Stift), Christian 

Frovin Lorentzen (Y’s Men International), Gorm Simon Skousen (Y’s Men International), Birgit 

Thomassen (Aalborg Stift) og Rebekka H. Svenningsen (Folkekirkens mellemkirkelige Råd)  

  
1. Velkommen ved Anders Gadegaard 

Anders Gadegaard holdt en kort refleksion over teksten til Allehelgensdag.  
 

2. Himmelske Dage – Danske Kirkedage 

 
a. Nyt fra Himmelske Dage i København 2016 ved Mia Rahr Jacobsen, sekretariatet 

Mia Rahr Jacobsen gennemgik planlægningen af Himmelske Dage 2016. En række pladser og 
rum i byen vil blive inddraget som steder for afholdelsen.  
 
Der er optaktsarrangementer til Himmelske Dage: 
Tro for tiden 1-5. februar kl 9-10. Oplæg ved Bjørn Nørgaard, Mickey Gjerris, Sørine Gotfredsen 
mfl.  
18. april Hvad er tro? Et arrangement med Clement Kjærsgaard, Eske Willerslev mfl. 
Se mere på www.himmelskedage.dk  

Referat af Fællesmøde 31. oktober 2015  

For Rådet, Økumenisk Forum og Danske 

Kirkedage 

Konventhuset, Roskilde.  
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Åbningsdagen den 5. maj. Gudstjenester i Københavns Domkirke, Holmens Kirke og Trinitatis 
Kirke. Efter gudstjenesten går folk ned på Nytorv, hvor der er fælles åbningsshow med musik, 
taler og underholdning.  
 
Torsdag aften i eget hus. Kirker lokalt i København står for arrangementer. Hvis man vil melde 
et arrangement til skal man gøre det på hjemmesiden.  
 
Søndag er der afslutningsarrangement på Nytorv kl 11-13.  
 
Dagene igennem vil der være debatter og samtaler. En hel del kirker/organisationer har meldt, 
at de gerne vil stå for arrangementer i telte. Desuden kommer der til at være 
samtaler/debatter/foredrag indenfor. Det er meget forskellige arrangementer. Clement 
Kjærsgaard og Michael Jeppesen arbejder pt. på at få nogle politikere med til arrangementer. 
Mpho Tutu er med fredag og lørdag sammen med en række andre udenlandske gæster.  
 
Der kommer til at være økumenisk kirkevandring og mere klassiske gudstjenester samt, 
cantate-, børne-, rytmiske/elektroniske mm- gudstjenester.  Der bliver mange koncerter med 
klassisk musik, performance, gospel, fællessang mm. 
 
Der bliver en række udendørsarrangementer med fokus f.eks. på trafficking/prostitution på 
Vesterbro. Der vil være Bøn for Nationen på Nytorv med efterfølgende fakkeloptog. Der vil 
være arrangementer med fokus på bøn i bevægelse. Desuden Himmelsenge, Himmelbus, 
samtalesofaer og meget mere.  
 
Der kommer en række kunst-, film- og teaterarrangementer. Jens Galschiøts store installation 
’Fundamentalism’  kommer op på Regnbuepladsen (bemandet af Tro i Harmoni mfl.) og danner 
rammen for en række interreligiøse arrangementer. Der kommer koncerter på Rådhuspladsen. 
Der kommer et kunstprojekt med broderede skriftsteder samt en filmfestival i Cinemateket 
med titlen ’Tro på film’. På Thorvaldsens Museum bliver der samtale om tro i kunsten. 
 
Kommunikation 
Man kan melde sine forslag til arrangementer på hjemmesiden www.himmelskedage.dk – husk 
også tilmelding til nyhedsbreve. Man kan melde sig som vært for overnattende gæster. Man 
kan melde sig på Himmelske Dages Facebook side på www.facebook.com/himmelskedage. 
Der er produceret postkort og plakater. Kontakt sekretariatet og få tilsendt postkort 
 
Frivillige opgaver 
Vi får brug for at frivillige til at stå for sofaerne, værkstedstelte, værtskab for gæster fra hele 
landet. Der kommer mere information på hjemmesiden.  
 
 
Kommentarer (svar i kursiv):  
- Hovednavne og foreløbigt program skal sendes ud i god tid ikke mindst af hensyn til 

kommunikation og planlægning i menigheder, der måske arrangere fællestur til 

København.  

- Sekretariatet skal sende ud til alle kirkelige adresser med en oversigt. 

- Der kommer en ’værktøjskasse’ på hjemmeside med pressemeddelelser mm.  
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Lone Møller-Hansen har opfordret menighederne i Baptistkirken til at ’adoptere’ en sofa, så 
man om ikke andet kan stå for det. 50 sofaer kl 9-17. 
 
Hvad gør man med programmet under Himmelske Dage? Kommer der en avis eller en app? 
Opfordring til at kontakte Folkemødet og gøre brug af deres skabelon for app. 
- Michael Jeppesen/New Deal  (kommunikationsfirma) er ved at udvikle en 

app/hjemmesidefunktion der vil gøre det lettere. Hvor meget skal det fulde program ud? En 

app vil gøre det meget enkelt. 

- Kristeligt Dagblad vil lave et indstik.  

- Der arbejdes med modeller. Skal der komme en avis? 

-  

Bibelselskabet vil gerne lave nogle pop-up arrangementer. Bliver der søgt generelt om tilladelse 
til den slags arrangementer? 
- De enkelte arrangører skal ikke kontakte politiet. Det gør sekretariatet. 

Hvad hvis man vil sælge noget f.eks. alkohol/mad. Skal man så selv kontakte 

myndighederne? 
- Det bedste er at kontakte sekretariatet. Så går de videre med det. 

 

Kan man nå at melde arrangement torsdag aften til efter 1. november? 
- Man kan godt nå at søge inden for de kommende par uger.  

 
Alle medlemskirker og organisation bør sende nyheder om Himmelske Dage med deres 
egne nyhedsmails. Men det kræver at der er noget tekst at arbejde med.  

- Sekretariatet må sende tekster ud til alle 60 medlemskirker/organisationer samt alle i 

Danske Kirkers Råd.  

- Alle kan sende forespørgsel om tekst til sekretariatet.  

 

Skal det være gratis at deltage? 
- Ja, det vil være gratis – som hovedregel – at være med til diverse program.  

 

Skal medierne ikke involveres? 
- Jo. Det vil være oplagt, at medierne skriver forskellige historier om programpunkter med 

særlig nyhedsværdi – f.eks. med hovednavne. 

 

Hvordan sikrer man unges deltagelse? 
- Kontakt til børne- og ungdomsorganisationer. Der er en arbejdsgruppe med særlig fokus på 

unge. Cafe K bliver samlingspunkt for de unge. Nicolaj Hørlyck (Brorsons Kirke) er tovholder.  

Mia Rahr Jacobsen skal huske, at unge skal være et fokus punkt i fremstillinger som disse. 
 
 
Det vil være en stor hjælp, at sekretariatet inden 1. december sender ud til alle, hvad der 
sker i hovedtræk, så folk får lyst til at komme med. 

- Det vil sekretariatet gøre 

 



Hvad med Mulighedernes Marked? Det har været nævnt, at man skal samarbejde på tværs 
og ikke bare stå i sit eget telt. Lykkes det? 

- Det kommer ikke til at hedde Mulighedernes Marked. Der er en del, der har meldt sig til at 

stå for arrangementer. Men det er ikke helt klart, om de samarbejder på tværs. Det skal 

ikke være en stand, hvor man ’giver noget’, men telte med debatter og aktiviteter (jf. 

Folkemødet).  

 
 
Hvad med den grønne profil af Himmelske Dage? Kommer der en grøn profil som noget 
meget mere end blot et ’grønt telt’?  

- Der kommer et grønt telt. Måske ikke på Højbro Plads, men så et andet sted.  

- Det vil blive en fast del af samtalerne med arrangørerne  

 
 
Kommer der en socialpolitisk dagsorden i samtale mellem kirkefolk og politikere. Hvad med 
at bruge sofasamtalerne til det? 

- I den kommende uge vil sekretariatet sammen med kommunikationsbureauet New Deals 

drøfte, hvordan man får politikerne i tale ved disse sofaarrangementer. 

- Sofaarrangementerne bliver meget forskellige. Arrangørerne vil sætte deres præg på det. 

Samtalen vil foregå i sofaen evt. med en gruppe lyttere omkring.  

- Der kan også komme sofagrupper.  

- Der kommer ikke højtaler/mikrofoner i den nære samtale. Men tovholderen for den enkelte 

sofa kan jo tage initiativ til at gøre det anderledes. 

 
Det kunne være en god ide at knytte reformationsjubilæet 2017 sammen med Himmelske 
Dage. Det blev foreslået at invitere Martin Junge fra LWF som taler.  
 
FNs bæredygtighedsmål bliver fokus for et arrangement lørdag. Hvordan kan det spidses til? 
Hvordan laver man et arrangement, hvor der bliver sagt noget, der kan samle os? 
Styrelsen og sekretariatet har foreløbigt besluttet at have flygtninge i/fra Mellemøsten som 
særlig fokus for kollekt og al indsamling. Flygtninge kunne godt være det samlede fokus.  
 
Hvis man vil være frivillig eller kan skaffe frivillige, hvordan gør man det? Hvordan sikrer vi os 
synliggørelse af de frivillige? De frivillige skal også bidrage til at synliggøre en debat. De frivillige 
vil have ejerskab. Kan man koordinere en særlig opgave for de frivillige – at lytte og videregive? 
 
Det frivillige arbejde i kirkerne er enormt og det bør eksponeres. 
 
Hvad kan der gøres for at skabe netværk for de frivillige? 
Hvordan gøres de frivillige synlige? 
 
- Indtil videre har man lavet en badge men der er brug for noget mere tydeligt. Det blev 

foreslået, at der uddeles gratis tørklæder.  

 
De frivillige skal være stolte over deres arbejde og skal kunne videreføre den glæde videre i 
deres kirke/organisation.  
 



Der skal sendes brev til alle menighedsråd inden for de kommende par uger. Der er møde i 
menighedsrådene, hvor medlemmerne skal være med.  
Adresser til kirker kan skaffes hos Kirkefondet.  
Sekretariatet har kontaktet til Landsforeningen af menighedsråd og andre, der gerne vil skrive 
om Himmelske Dage. 
- Danmarks Kirkelige Mediecenter sender navne/adresser på dem, der har hjulpet dem med 

Kirkernes Mediedag.  

Det blev foreslået, at sekretariatet kigger på, hvilker arrangementerne/arrangører der kunne 
høre sammen.  
Det blev foreslået, at man igen kigger på de forslag, der kom på visionsdagen i 2014.  
Det er nu, at der skal komme input til frivillige/frivilligopgaver.  
Der kommer et stort arrangement på Nytorv om flygtninge/indvandrere. Der skal mobiliseres 
en frivillighedskultur. Sekretariatet arbejder hårdt og vi må støtte dem – det er vi alle forpligtet 
til.  
Forstår Kirkedage-folket, at det er Kirkedage? Bør det ikke være mere tydeligt, at det er Danske 
Kirkedage? Kirkedage og Danske Kirkers Råd nævnes ikke.  
Hvordan får vi de frivillige til at forstå, at de er en del af noget større end blot at være frivillige 
for en enkelt organisation? 
Frikirkerne skal til at komme på banen med arrangementer. Vi har skrevet til alle vores 
medlemmer.  
Der er en økumenisk profil i alle udvalgene, men baglandet skal mere på banen. 

b. Nyt fra Danske Kirkedages styrelse ved formand Bitten S. Kjær 

Styrelsen er i løbende dialog med sekretariatet om planlægningen og om kontakt med 
baglandet. Styrelsen skal sikre den økumeniske bredde og kontinuiteten mellem Kirkedage, 
ligesom styrelsen også er ansvarlig for at følge og godkende budgettet til endelig godkendelse 
af Forretningsudvalget i Danske Kirkers Råd.  
Styrelsen står for afslutningsarrangementet søndag den 8. maj fra kl. 11. Der bliver musik, 
gudstjeneste og overdragelse af kirkedage-stafetten. Gudstjenesten bliver bred økumenisk med 
afsæt i Danske Kirkers Råds medlemskreds.  
Her vil det også blive afsløret, hvor Danske Kirkedage skal holdes i 2019.  
Lige nu arbejder vi med en udstilling om Danske Kirkedage i de mere aktivistiske tider frem til 
1986. Derfor har vi taget kontakt til en række engagerede mennesker for at samle fotos. Vi skal 
her vise sammenhængen fra Kirkedage dengang og nu.  
- Forslag om at man kan hæfte bønner ved ballonerne. 

 
 

3. Nyt fra  

a. Sekretariatet 

Mads orienterede om arbejdet på sekretariatet – herunder sekretariatets bistand til de 
forskellige arbejdsgrupper. Sekretariatet har været med til at lave Roskilde Stiftsblad sammen 
med deres redaktør. Det kunne være noget, man kunne lade sig inspirere af i andre stifter, 
kirker og organisationer.  
Vi har i øjeblikket en praktikant sammen med FDF, der skal arbejde med en evt. udstilling af 
billeder fra Kirkedage 1968-86.  
- Har man fotos fra Danske Kirkedage 1968-86 må man meget gerne sende dem til DKRs 

sekretariat. (hvor vi scanner dem, og returnerer dem til jer) 

 



b. Stående Udvalg 

Forberedelse af årsmødet med særlig fokus på flygtning/børn. Poul Kirk, Niels Nymann og 
Biskop Peter Skov- Jakobsen er engageret i arbejdet med flygtninge i Grækenland.  
FDF har også påbegyndt et arbejde. Det samme med Metodistkirken. MKR har oprettet 
Folkekirkens Asylarbejde. 
Bibelselskabet samler ind til bibler til flygtninge i Danmark. 
- Hvis man i kirker/organisationer møder flygtninge, der mangler bibler, har Bibelselskabet 

bibler på alle sprog.  

- Alle opfordres til at sende information til DKRs sekretariat med henblik på at arrangere 

årsmødet.  

 
4. Orientering fra arbejdsgrupperne 

a. Frihed og lige vilkår 

Trossamfundsudvalget fortsætter men med nyt kommissorium. Trossamfundene bliver 
inviteret til en høring halvvejs i arbejdet. Trossamfundene er stadig ikke med i udvalget. 
Trossamfundsudvalget skal ikke beskæftige sig med skatteområdet – således heller ikke DKRs 
henvendelse vedr.  kirkeskat som kildeskat. Det bliver således ikke et ’all round’ arbejde med en 
samlet lovgivning. Frihed og lige vilkår er i god dialog med udvalget.  
 

b. Klima- og miljøgruppen 

Se hjemmesiden www.gronkirke.dk . Her kan man se en film fra Kirkernes Verdensråd om Grøn 
Kirke i Danmark.  
 
Klimapilgrimsvandringen fortsætter. 27. november ankommer de til Paris. I Danmark var der 20 
klimavandringer i september. Forberedelserne til COP21 er løbet ind i problemer, så der er brug 
for håb og bøn. Derfor er der forslag til liturgi/bøn på hjemmesiden.  
Der har været en del omtale af Grøn Kirke i Kristeligt Dagblad og Information.  
 
Vi har fået midler fra Folkekirkens Udviklingsfond og Friluftsrådet til at arbejde med at bruge 
kirkens jorde i diakonal/miljømæssig sammenhæng. Vi har holdt en visionskonference 1. 
oktober med deltagere fra kirker, kommuner, stat og organisationer. Formålet var bl.a. at 
styrke netværket mellem aktører, der arbejder med miljø lokalt – herunder kirkens jorde. 
 
Vi har et tæt samarbejde nu med fire stifter om kirkens jorde.  
Der kommer fire klimagudstjenester på DR K fra Gershøj Kirke i Roskilde Stift.  
 
 

c. Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne 

Vores samarbejde med Muslimernes Fællesråd fortsætter. Desværre er Jihad Al-Farra fra 
moskeen på Rovsinggade (København N) gået bort. Han har været en samlende figur også hvad 
angår samarbejdet mellem muslimer og kristne. 
 
Vi arbejder med en kommende konference for kristne og muslimske ledere i maj 2016. Alle 
deltagere på konferencen skal skrive artikler på vores hjemmeside på baggrund af deres 
erfaring med bekæmpelse af ekstremisme. Temaet for konferencen er det interreligiøse 
samarbejde som modsvar til ekstremisme.  
 
- Der kommer en offentlig del af konferencen i Folketinget (Landstingssalen) den 27. maj.  

 

http://www.gronkirke.dk/


d. Andre? 

- Intet til referat  

 
 

5. Økonomi (se bilag) 

a. Godkendelse af kontingent 2016 

Det foreslås, at kontingentet forbliver det samme som i 2015. Det er ikke let, da alle vores 
udgifter stiger. Folkekirkens mellemkirkelige Råd har fået beskåret deres midler. Det har 
betydning for vores økonomiske situation. 
- Det skal noteres, at Den katolske Kirke er flere end det står i kontingentoversigten. Det 

kommer til at betyde noget for deres kontingent.   

- Church of Love har meldt sig ud af Danske Kirkers Råd og IKON er blevet en del af 

Danmission. Derfor er de ikke længere på medlemslisten.  

- Der er nogle organisationer, der ikke har medlemmer men hvor man har aftalt et 

medlemstal for at gøre det mere overskueligt i kontingentstrukturen.  

- Der er nogle, der betaler for meget, og det er vi glade for, at de bliver ved med.  

 
- Kontingent 2016 er godkendt 

  
b. Godkendelse af budget 2016 

- Budget 2016 er godkendt. 

  
c. Varsling af kontingent 2017  

- Vi varsler en stigning på 2% 

- Varsling er godkendt.  

 
6. Eventuelt 

Kristen-Muslimsk Samtaleforum (KMS) holder konference den 7. november i Imam Ali Moskeen på 
Vibevej. DKR er medarrangør som medlem af KMS styregruppe. Temaet er radikalisering.  
 
Biskop Peter Skov-Jakobsen har samlet en tværreligiøs gruppe på baggrund af skyderiet i 
København i februar 2015. Denne gruppe har sammen forfattet et brev til alle medlemmer af 
Folketinget vedr. omskæring. Et forbud mod omskæring af drenge vil have stor betydning for jøder 
og muslimer.  
  
 
 

7. Kommende møder 

Rådsmøde: 27. januar 2016 kl. 15-18. Den Serbisk-Ortodokse Kirke, Bavnehøj Kirke i København 
Årsmøde: 21. maj kl. 10-16:30. Trinitatis Kirkes sognehus, København. Åbningsgudstjeneste i 
Københavns Domkirke.  
Fællesmøde: Dato og sted skal findes.  
 
 
 
For referatet: Mads Christoffersen 
 

  


