
 
9 oktober 2018  
Møde i Forretningsudvalget  
Til stede: Tonny Jacobsen, Thorsten Rørbæk, Biskop Czeslaw Kozon, Aase Rønkilde, Bent Hylleberg og Mads 
Christoffersen 
Afbud: Peter Fischer-Møller og Henrik Stubkjær 
  

1. Velkommen ved Tonny Jacobsen 
  

2. Nyt fra sekretariatet 
Mads Christoffersen orienterede kort om arbejdet på sekretariatet.  
- Der har været afholdt forskellige konferencer bl.a. for kirkegårdsmedarbejdere i regi af Grøn 

Kirke. Der har været meget stor tilslutning til konferencerne.  
- Vi afholder Håbskonference i Odense den 24 oktober.  
- Sofie Kure er kommet godt i gang som studentermedhjælp.  
- Folkekirkens mellemkirkelige Råd og folkekirkens biskopper rejser til Bruxelles tre dage for at 

lære om EU's institutioner og det kirkelige europæiske samarbejde i Kirkernes Europæiske 
Konference og COMICE (Den katolske Kirke). Mads Christoffersen deltager for DKR. Peter 
Fischer-Møller og Henrik Stubkjær deltager også. 

- DKR er vært for det årlige nordisk-baltiske møde for de økumeniske sekretariater. Det er 12-14 
marts 2019. 
  

3. Trossamfundsloven og relaterede emner 
Opsamling på møde hos Kirkeministeren? 
Kirkeministeriet gav ved vores møde med dem et konkret løfte om, at der kommer styr på 
begravelsesblanketter fra januar. Desuden sagde de, at man kan søge om kompensation for kursus 
for vielsesforrettere, hvis man har mange års erfaring som præst.  
 
KM vil kigge på sagen om, at kirker/kirkelige organisationer har problemer, når de inviterer gæster 
fra lande uden for EU (Afrika). Man må som gæst ved internationale konferencer ikke stå for 
gudstjenesten. Hvis gæster fra f.eks. Afrika prædiker ved en kirkelige konference i Danmark, 
kommer de i kategorien ’religiøse forkyndere’. Det kræver arbejdstilladelse for at komme ind som 
religiøse forkyndere. Det er absurd, at det er blevet et problem at holde en stor kirkelige 
konference. Det gælder for alle kirkesamfund; for folkekirke, Den katolske Kirke og frikirkerne.  
- Vi følger op i januar: vedr. indrejseregler og blanketter. 
- Bent Hylleberg sammenskriver vores notat fra mødet i Kirkeministeriet. Vi sender det med 

dagsorden ud til Fællesmødet 3. november.   
 

Trossamfundsloven og nye regler vedr SKAT og §8a og 12 for religiøse foreninger: 
Gospelfællesskabet på Bornholm har tidligere været under §8a og 12, men er det ikke længere. De 
er ikke en kirke i kirken, men et fællesskab. De overvejer, om de skal blive medlem af det større 
netværk af gospelfællesskaber.   
- Mads Christoffersen følger op med Isobro, om Danske Kirkers Råd risikerer at kommer i klemme.  
 
Udlån af kapel til frikirker ifm begravelse. Der er ikke juridisk hjemmel til at udlåne kirken til en 
frikirkelig/katolsk begravelse, hvis der er et kapel. Tonny Jakobsen refererede til en sag, hvor den lokale 
folkekirke ikke ville udlåne kapellet. Peter Fischer-Møller vil følge op.  
- Mads Christoffersen forhører sig hos Peter Fischer-Møller.  

 
  



4. Styrelsen for Danske Kirkedage 
a. Tidslinje for arbejdet med ansøgning til KM (vedhæftet) 

Mads Christoffersen gennemgik datoer for det kommende arbejde med ny struktur for Danske 
Kirkedage.  
 

b. Forslag til nye vedtægter for Danske Kirkers Råd (vedhæftet) 
Styrelsen foreslår, at de er betinget af, at vi faktisk får midler fra KM. 

- Mads Christoffersen laver en indledning til forslag til nye vedtægter og fjerner kommentarer 
mm, der forvirrer mere end de gavner.  
 

c. Samarbejdsaftale udarbejdes af DKR i oktober og sendes til Københavns Stift.  
- Mads Christoffersen sender udkast til samarbejdsaftale til FU i løbet af oktober/november. Den 

skal først igennem styrelsen for Danske Kirkedage. 
 

d. Danske Kirkedage 2021, 2023 og 2025 
Styrelsen foreslår, at der holdes Danske Kirkedage i Odense 2023 og i København i 2021 og 
2025. Det bør fremgå af den kommende ansøgning. 
Styrelsen foreslår Odense. Poul Kirk mener, at der er grundlag for at forhøre sig hos Tine 
Lindhardt.  
Den katolske Kirke vil ikke umiddelbart kunne trække et større læs i Odense.  

- Poul Kirk tager gerne en samtale med Tine Lindhardt, men vi skal overveje om det er bedre, at 
det er Henrik Stubkjær, der tager samtalen.  

- FU bakker op om forslaget om at afholde Danske Kirkedage i Odense 2023.  
 

e. Andet? 
Budgetter for Danske Kirkedage 2020-25: Er det realistisk at frikirkerne kan betale det beløb, 
der står anført? Det er en opgradering af det tidligere givne beløb. 

- Det skal italesættes ved mødet 3. november – at det er et fornyet tiltag, at frikirkerne og Den 
katolske Kirke kan give de bidrag, der svarer til budgettet.  Der er tale om en prøveperiode fra 
2020 til 2025. 
 
 

5. Himmelske Dage på Heden 
a. Kort orientering fra arbejdsdag i Herning 15 september.  

Mads Christoffersen orienterede kort om arbejdsdagen med godt 80 deltagere primært fra 
Herning.  

b. Nyt fra program mm? 
Mads Christoffersen orienterede kort om programskitsen.  
 

c. Danske Kirkers Råd på Himmelske Dage? 
Sekretariatet er med i planlægning af Verdensmålscafeen på Herning Bibliotek samt 
afslutningsgudstjenesten. Der går meget tid med at planlægge disse. 
 

d. Teologiens døgn på Himmelske Dage. Hvordan sikrer vi et økumenisk perspektiv? 
Henrik Stubkjær har talt med Peter Lodberg om at få Aarhus Universitet med. Tonny har talt 
med Henrik om, at få bredden med blandt unge – således også højskoler mm. Både fakultetet 
og Menighedsfakultetet skal inviteres med  

- Mads Christoffersen taler med Henrik Stubkjær om dette.  
 

e. Afslutningsgudstjeneste – stafetten overdrages. 



Mads Christoffersen er med i planlægningen.  
 

f. Andet? 
  

6. Program og dagsorden for Fællesmøde 3. november? 
Sted for Fællesmødet: Købnerkirken, Shetlandsgade 3. 2300 København S. 
  
FU foreslår Biskop Marianne Christiansen som oplægsholder ud fra hendes oplæg om det sekulære 
samfund: http://www.interchurch.dk/aktuelt/nyheder/i-et-sekulaert-samfund-er-kirken-fri-til-at-
forkynde-evangeliet  
Alternativt spørger vi Birgitte Stoklund Larsen (Bibelselskabet) om at holde oplæg. 
Det skal være med blik på Himmelske Dages tre søjler om tro, samfund og folkelighed (mellem 
refleksion og engagement).  
Efter oplægget skal der være 2 respondenter fra f.eks. frikirkerne og Den katolske Kirke. Tonny 
Jacobsen er ordstyrer for samtalen. 
 
Der skal være gudstjeneste. Mads Christoffersen planlægger gudstjenesten snarest. 
 
Punkter til dagsorden – herunder: 
 
Nyt fra FU: Trossamfundsloven – andet? 
- Tonny Jacobsen indleder.  
- Noter fra mødet med Kirkeministeriet sendes med ud (Bent Hylleberg redigerer dem forinden).  
 
Orientering fra Danske Kirkedage/Himmelske Dage på Heden ved Anne Mie Skak Johanson. 
- Vi inviterer desuden Lars Bo Olesen, Hugo Martinussen og Jens Christian Kirk fra komiteen.   
 
Poul Kirk fortæller om arbejdet i styrelsen samt forslag om ny struktur, samarbejdet med 
Københavns Stift mm for Danske Kirkedage. 
- Som bilag sendes: Tidslinjen for ansøgning mm i 2019. Budget for prøveperioden 2020-2025. 

Modeloversigten, noter til modellen. 
- Vi sender et brev ud vedr budget mm efter Fællesmøde 
- Forslag til nye vedtægter ud med dagsorden. Poul Kirk motiverer behovet for nye vedtægter. 

Vedtægterne skal også godkendes ved Årsmødet 2019. De vedtages på betingelse af, at vi 
faktisk kommer igennem med den nye struktur – herunder spørgsmålet om delvis finansiering 
gennem Kirkeministeriet. 

 
Nyt fra arbejdsgrupperne 
 
Økonomi – herunder godkendelse af kontingent 2019 
- Kontingent 2019 og varsling af kontingent 2020 skal sendes med ud.  
 
Mads Christoffersen er ikke med til Fællesmødet, da han er på efteruddannelse. 
  
  

7. Økonomi ved Aase Rønkilde 
Aase Rønkilde orienterede om økonomien som den ser ud pr 1 september. Sekretariatet holder 
økonomimøde i slutningen af oktober for at se på, hvad vi mangler at få ind på refusioner mm.  
- Budget 2019 skal godkendes på Fællesmødet. Men et revideret budget 2019 laves, når vi har 

årsregnskabet for 2018. 

http://www.interchurch.dk/aktuelt/nyheder/i-et-sekulaert-samfund-er-kirken-fri-til-at-forkynde-evangeliet
http://www.interchurch.dk/aktuelt/nyheder/i-et-sekulaert-samfund-er-kirken-fri-til-at-forkynde-evangeliet


 
8. Kommende møder 

FU-møder: 12 december i Roskilde – datoforslag for 2019 sendes ud med doodle. 
Rådsmøde: 30 januar 2019. Sankt Lukas Stiftelse, Hellerup 
Årsmøde: 11 maj 2019. Apostolsk Kirke på Filippavej.  
 
Vi holder fast i Rådsmødet 30 januar 2019.  
 

9. Evt. 
- Der kommer en kirkeretsantologi inden længe med fokus på Trossamfundsloven og 

Blasfemiparagraffen.  
- Tonny Jacobsen var på vegne af Danske Kirkers Råd i august i Finland til nordisk møde i et 

forskningsnetværk vedr. samfund og religion. Men spørgsmålet er, hvordan vi operationaliserer 
alt den gode viden, der er på området? Hvordan får vi den viden ind i den offentlige debat, der 
foregår.  

- Mads Christoffersen deltog ved Karen Klints reception i sidste uge og overrakte en tak for 
samarbejdet gennem årene både vedr. de løbende sager for DKRs medlemmer og samarbejdet 
vedr. vores interreligiøse arbejde.  

 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


