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Referat af årsmøde i Danske Kirkers Råd den 12. maj 2012 kl. 10.00
Tilstede med stemmeret: Peter Fischer-Møller (Folkekirkens mellemkirkelige Råd), Christian Alsted
(Metodistkirken), Peter Götz (Det Danske Missionsforbund), Thorsten Rørbæk (Økumenisk Ungdom),
Holger Lam (Baptistkirken), Anita Holm Ghabrial (Den Koptiske Kirke), Bøje Pedersen (Det Danske
Missionsforbund), Christian Pedersen (Folkekirkens mellemkirkelige Råd), Erling Tiedemann (Den Katolske
Kirke), Jakob Rønnow (FDF), Jarle Tangstad (Pinsekirken), Jens Christensen (Baptistkirken), Preben Brohus
(Apostolsk Kirke), Alice Pedersen (KFUM/K) og Aase Rønkilde Petersen (Vor Frue Kirke, København).
Til stede i øvrigt: Birthe Juel Christensen (Folkekirkens Nødhjælp), Lily Krarup (Mission Afrika), Poul Erik
Knudsen (KFUM-Spejderne), Preben Bakbo Sloth (Den Folkekirkelige AIDS-tjeneste), Benjamin W.
Knudsen (Studentermenigheden i Aarhus), Jacob Haugedal (Studentermenigheden i Aarhus), Maria
Pedersen (Danske Kirkers Råd), Mogens Kjær (Danmission), Birgit Thomassen (Aalborg Stift), Dorthe Skov
Østergaard (Lærernes Missionsforening), Ellen Margrethe Krabbe (Danske Kirkers Råd), Hanna Smidt
(Danske Kirkers Råd), Christen Sinding (Danske Kirkedage), Peter Gabrielsen (Malteserraadet), Hannah
Kristensen (Baptisternes Kvindenetværk), John Kingo Bech Jensen (Roskilde Stift), Jørgen Skov Østergaard
(Lærernes Missionsforening), Karen Bolette Berg (De Grønne Pigespejdere), Karen Kanny Kruse (Danmarks
Økumeniske Kvindekomite), Karen Vibeke Klausen (Kirkeligt Centrum), Lars Karstensen (OSMTH), Leif
Munksgaard (Stiftsudvalget for Folkekirke og Religionsmøde, København), Mads Christoffersen (Danske
Kirkers Råd), Ole Lennart Andersen (Viborg Stift), Ole Linaa Sørensen (Fyens Stift) og Merete Andersen
(Roskilde Stift).
1. Velkommen
Formand Anders Gadegaard var forhindret i at deltage, så Jens Christensen var ordstyrer.
2. Navneopråb og valg af stemmetæller
John Kingo Bech og Maria Pedersen blev valgt som stemmetællere.
3. Optagelse af nye medlemmer
OSMTH søger om optagelse i Økumenisk Forum og Økumenisk Forum indstiller til
optagelse.
- OSMTH blev enstemmigt optaget i Økumenisk Forum under Danske Kirkers Råd.

4. Nyt fra
a. Sekretariatet ved generalsekretær Mads Christoffersen
To ting har særligt været i fokus på sekretariatet. Grøn Kirke vokser både nationalt
og lokalt. Der er nu over 100 grønne kirker. Dialogkonferencen har også præget
sekretariatets hverdag.
Hanna Smidt går på barsel fra 1. juli og der søges en barselsvikar pr. 1. august.
b. Økumenisk Forum ved Alice Pedersen, Stående Udvalg
Ved mødet i Økumenisk Forum blev Jacob Rönnow (FDF) og Finn Kier-Hansen
(YFC) genvalgt til Stående Udvalg
c. Frikirkeforum ved Peter Götz
Frikirkeforum er et samtaleforum, der mødes én gang årligt. Er der presserende
sager mødes de oftere. De forskellige medlemmer af Frikirkeforum blev kort
introduceret med de fokusområder de har i deres kirkesamfund.
Der var et spørgsmål vedr. Adventistkirkens optagelse/observatørstatus i Danske
Kirkers Råd.
d. Danske Kirkedage
Nyt fra Danske Kirkedages Styrelse ved Poul Erik Knudsen, formand for Styrelsen
Der er nu 60 medlemsorganisationer/kirker i Danske Kirkedage. De betaler et
kontingent, som bruges til at sikre kontinuitet og et godt program. Styrelsen er
stadig ved at finde ud af sin rolle i fht. komiteen. Komiteen inviteres med til
styrelsens møder. Styrelsen arbejder med at beskrive den proces det er at arrangere
Danske Kirkedage, så kommende kirkedage har en manual at følge. Der er også en
proces i gang med at finde ud af hvor Danske Kirkedage 2016 skal holdes.
Orientering om forberedelserne frem til Aalborg 2012 ved Christen Sinding,
Kirkedagssekretær
Om præcis et år vil Danske Kirkedage være forhåbentligt veloverstået. Der er en
forhåbning om at godt 4500 mennesker vil deltage. Der planlægges i øjeblikket 200
programpunkter.
5. Godkendelse af skriftlig årsberetning
Mads Christoffersen berettede fra året, der er gået. Beretningen er vedlagt referatet.
Der var et spørgsmål vedr. større involvering af migrantkirker i Danske Kirkers Råd. Mads
Christoffersen redegjorde for de migrantkonferencer, der afholdes hvert år. Der er pt ikke
basis for en mere formaliseret struktur for samarbejdet under Danske Kirkers Råd, men vi
vil fortsat arbejde i den retning.
- Årsberetningen blev enstemmigt godkendt.
6. Kort orientering om/drøftelse af Dialogkonferencen 2012
Mads Christoffersen og Peter Fischer-Møller orienterede om den første del af
Dialogkonferencen mellem kristne og muslimer fra Danmark og Mellemøsten holdt i Beirut

d. 30. april til 3. maj 2012. Konferencen var en god oplevelse og blev bredt dækket af
medier i Mellemøsten og Danmark. Deltagerne blev enige om en fælles udtalelse, som snart
foreligger på dansk. Læs mere på konferencens hjemmeside www.dialogue2012.org.
Planlægningen af den anden del i København er allerede i gang og der planlægges en
offentlig del af konferencen. Konferencen er støttet af Udenrigsministeriet.
-

På baggrund af det gode samarbejde med Muslimernes Fællesråd i denne sammenhæng, ønskede
Rådet, at vi fremover inviterer Muslimernes Fællesråd med til de kommende årsmøder.

7. Orientering andre arbejdsområder
Der blev orienteret om Anti-trafficking og Krop, kirke og menneskelige relationer ved
møde i Økumenisk Forum. Hanna Smidt orienterede om Grøn Kirkes arbejde. Der er nu
111 grønne kirker og der er flere på vej. Der blev også opfordret til at kirkelige
organisationer bliver Grøn Kirkelig Organisation.
Mads Christoffersen orienterede kort om Migrantgruppens arbejde. Der er snart
konference for migrantkirkepræster og danske præster i Kristi Himmelfartsferien.
Spørgsmål om der er mulighed for at drøfte kristen-muslimsk dialog ved disse konferencer.
8. Forslag om nedsættelse af et liturgiudvalg
Det er foreslået, at der hvert år skal hver en temadag om liturgi med inspiration fra eller
fokus på de forskellige arbejdsområder. Der er ønske om et stigende fokus på liturgi i
økumenisk lys. Derfor foreslås, det at der nedsættes et ad hoc udvalg, der kan forberede og
gennemføre en sådan inspirationsdag.
-

Holger Lam (Baptistkirken) og Jan Nilsson (Folkekirke & Religionsmøde) sidder med. Men
andre interesserede er meget velkomne. De skal blot kontakte sekretariatet.

9. Økonomi ved kasserer Aase Rønkilde Pedersen
a. Godkendelse af revideret regnskab 2011
Aase Rønkilde kommenterede kort regnskabet.
Der skal i fremtiden være helt overensstemmelse mellem tekst for budget og tekst
for regnskab.
Selve regnskabets opstilling skal vi også gennemgå, om det kan gøres bedre. Det er
godt, at alle kontingenter indbetales allerede i februar.
Vedr. note 7 (s. 62) ’hensættelser’. Lønudligningen skal være kr. 14.500 mindre end
det anførte. Det beløb skal over til Grøn Kirke.
-

Regnskabet for 2011 er enstemmigt godkendt.

b. Valg af revisor
- MER Revision blev enstemmigt valgt som revisor.

10. Valg til Forretningsudvalg
a. Valg af næstformand
Jens Christensen er på valg som næstformand. Han genopstiller ikke.
Forretningsudvalget indstiller til, at Peter Götz (Missionsforbundet) vælges som
næstformand.
- Peter Götz valgt som næstformand
b. Valg af formand
De frikirkelige repræsentanter i FU indstiller Lone Møller-Hansen, generalsekretær
i Baptistkirken, som kandidat til Forretningsudvalget.
- Lone Møller-Hansen er valgt som medlem af Forretningsudvalget.
11. Kommende møder
- Rådsmøder: 28. august kl. 15-18 i Roskilde.
- Fællesmøder: 3. november 2012 kl. 14-16 i Nyborg Strand
- Årsmøde 2013: Sekretariatet sender en dato ud.

12. Eventuelt
Christian Pedersen (Folkekirkens mellemkirkelige Råd) havde to punkter:
- Invitation til høring om forfulgte kristne på Christiansborg den 21. maj 2012.
Læs mere på www.interchurch.dk
- Forslag fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd om at Danske Kirkers Råd kunne
arbejde med dåbsoplæring fra en fælles økumenisk tilgang til
sekulariseringsudfordring.
Mads Christoffersen orienterede kort om Folkemødet på Bornholm, hvor der vil være et fælles
kirketelt ”Mellem himmel og jord”.
Der er netop trykt en ny brochure om Danske Kirkers Råd, som kan bestilles fra sekretariatet.
PR materialer om Danske Kirkedage (postkort og plakater) kan rekvireres fra Christen Sinding
i Aalborg og fra Danske Kirkers Råds sekretariat.
For referatet: Hanna Smidt.

