
 

 

 

 

 

 

 

 

Frederiksberg d. 8. februar 2018 

Referat for Rådsmøde 22. januar 2018  

Til stede: Preben Brohus (Apostolsk Kirke) Per Beck (Baptistkirken), Bent Hylleberg (Baptistkirken), Lone 

Møller-Hansen (Baptistkirken), Henrik Stubkjær (Danske Kirkers Råd), Mia Toldam Korsgård (Danske 

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

Marie Sweeney (Den anglikanske Kirke), Joakim Steiner-Johnsen (Den anglikanske Kirke), Karen-Bolette 

Berg (De Grønne Pigespejdere), Sr. Anna-Mirijam Kaschner (Den katolske Kirke), Czeslaw Kozon (Den 

katolske Kirke), Jakob Rønnow (FDF), Christian Pedersen (Folkekirken), Peter Fischer-Møller (Folkekirken), 

Hannelise Tvedt (Frelsens Hær), Catherine Schlicht-Bang (ICC), Jørgen Thaarup (Metodistkirken), John 

Nielsen (Missionsforbundet), Tonny Jacobsen (Pinsekirken), Aase Rønkilde (Vor Frue Kirke), Morten H. 

Sørensen (KFUM&KFUK), Poul Kirk (Frikirkernet) og Søren Abildgaard (Landsforeningen af 

Menighedsråd).  

 

Rådsmødet blev holdt i Jerusalemskirken (Metodistkirken) i København. Mødet blev indledt med 

oplægget ’Kirken og verdensmålene – hvorfor er verdensmålene relevante for kirkerne?’ ved Thomas 

Ravn-Pedersen, direktør for Verdens Bedste Nyheder. 

Verdensmålene er anbefalinger til hele verden uden sanktioner. Alle kan arbejde for 

verdensmålene – ikke mindst kirken, der kan tale om ansvar og fællesskab. Ca. hver tredje dansker 

har hørt om verdensmålene. Regeringen har lavet en handlingsplan for FNs verdensmål. En af de 

gode ting er, at alle lovforslag fremover skal holdes op imod verdensmålene; om de følger 

verdensmålene eller ej.  

Målene er velegnet til dialog i øjenhøjde. Hvad man end er optaget, kan vi gøre noget – og tale om 

det. De er nemme at formidle. Man taler om ’Generation Verdensmål’. Unge er opsatte på at det 

skal lykkes. 

Men hvorfor skal kirkerne være med? De har et fælles sprog. Alle kirker verden over møder 

verdensmålene i alle mulige sammenhænge. Det er ikke bare de andre, stater, kommune osv der 
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skal gøre noget - det er ’dig og mig’.  Det er ’We the people’, som FN formidler det; menigheden, 

menighedsrådet, kirken kan være med.  

Det som Danske Kirkers Råd laver, er allerede en del af Verdensmålenes vision. F.eks.  

Grøn Kirke: 11) Bæredygtige byer og lokalsamfund. 12) bæredygtigt forbrug 13) Klima 14) livet i 

havet. 15 livet på land.  

Danske Kirkedage: 17) at mødes. Økumenisk dialog og dannelse: 4) livslang læring, 16) fred, 17) 

arbejde sammen. Frihed og lige vilkår mål 10) mindre ulighed på alle måder. 

Dansk Missionsråds udgivelse Ny Mission nr. 32 handler om Mission og verdensmålene. Mellem 

Himmel og Jord teltet bruger Verdensmålene som baggrundstæppe. Sekretariaterne for Dansk 

Missionsråd, Folkekirkens mellemkirkelige Råd og Danske Kirkers Råd mfl. mødes 31 januar 2018 

for at drøfte en eventuel fælles kampagne for kirkeligt engagement i verdensmålene.   

Forretningsmøde 

 

1. Velkommen ved Henrik Stubkjær  

  

2. Nyt fra sekretariatet ved Mads Christoffersen  

  

Mads Christoffersen orienterede kort om arbejdet på sekretariatet. Dialogprojektet Danish-Arab 

Interfaith Dialogue har vi nu overdraget til Danmission. Fra vores side har vi sluttet af med en 

bogudgivelse og en filmproduktion. Den kan man se på www.danisharabdialogue.org  

 

Arbejdet med Grøn Kirke, Økumenisk dialog og dannelse, Danske Kirkedage og Frihed og lige 

vilkår fylder dagligdagen på sekretariatet med deres mange forskellige opgaver. 

 

Desuden har vi lavet nye hjemmesider for Danske Kirkers Råd og Grøn Kirke. Regnskabet er ved 

at være afsluttet.  

  

3. Økumenisk dialog og dannelse ved Mia Toldam Korsgård og Mads Christoffersen  

Orientering fra det nyetablerede arbejdsområde  

Efter vores Fællesmøde samlede vi 15 repræsentanter til et indledende møde den 18 januar 2018. 

Her drøftede vi retningen for det kommende arbejdsområde. Sekretariatet skal nu til at 

sammenskrive en mere præcis strategi/målsætning for arbejdsgruppen.  

Rådsmødet gjorde opmærksom på, at vi skal huske at inkludere de ikke-dansktalende menigheder 

med, når vi taler økumenisk dialog og dannelse.  

 

4. Trossamfundsloven ved Tonny Jacobsen  

Lovforslaget blev vedtaget 7 december: 

http://www.folketingstidende.dk/RIpdf/samling/20171/lovforslag/L19/20171_L19_som_vedtaget.p

df 

Forretningsudvalget havde møde med Kirkeministeriet i slutningen af november (notat fra mødet 

var vedhæftet indkaldelsen til Rådsmødet) 

http://www.danisharabdialogue.org/
http://www.folketingstidende.dk/RIpdf/samling/20171/lovforslag/L19/20171_L19_som_vedtaget.pdf
http://www.folketingstidende.dk/RIpdf/samling/20171/lovforslag/L19/20171_L19_som_vedtaget.pdf


Nu er loven for andre trossamfund end folkekirken vedtaget. Fra januar er et obligatorisk kursus 

for vielsesforrettere blevet indført. Der er et sprogkrav, der betyder, at man skal have 

vielsesritualet liggende på dansk. Vi kan forvente en bekendtgørelse i august 2018 for loven, der er 

trådt i kraft 1 januar 2018.  

 

Man skal selv opsøge information om kursus. Det kan man se på Kirkeministeriets hjemmeside 

www.km.dk.  

Kirkesamfundet må beslutte sig for om man vil have ’kollektiv’ godkendelse eller individuel (for 

hver menighed). Hvis man er kollektivt godkendt skal man afgive kollektivt regnskab. Mht. 

aflæggelse af regnskab er det intentionen jf. Årsregnskabsloven, at små kirkesamfund mødes af 

mere enkle krav end de store. Men vi har ikke fået helt klart svar på dette. Derfor må vi afvente. 

Alle godkendte trossamfund inviteres til møde med ministeren en gang om året.  

Vi har sagt til Kirkeministeriet, at vi gerne vil samle op og komme med forslag til punkter til 

dagsorden. Spørgsmål/bekymring til den nye lovgivning kan sendes til Danske Kirkers Råd, der 

således vil samle dem til en fælleshenvendelse til Kirkeministeriet. 

 

5. Danske Kirkedage  

Indledning ved Poul Kirk, konstitueret formand for Styrelsen for Danske Kirkedage.  

 

Et fast sekretariat? Styrelsen for Danske Kirkedage og Forretningsudvalget arbejder på at finde ud 

af, hvorledes vi evt. vil kunne etablere et fast sekretariat for en prøveperiode på 6 år fra 2019.  

Kortere interval Danske Kirkedage? Vi arbejder desuden med et forslag om at have Danske 

Kirkedage hvert andet år i stedet for hvert tredje år.  

Styrelsen for Danske Kirkedage? Vi drøfter pt om styrelsen af Danske Kirkedage skal fortsætte 

som nu eller udvides/ændres. Dette vil også have betydning for valg af formand ved årsmødet.  

 

Den rigtig gode historie, påpegede Poul Kirk, er, at vi med Himmelske Dage i København kom flot 

i mål og endda langt videre. Der er bred opbakning til Danske Kirkedage og biskop Peter Skov-

Jakobsen har givet udtryk for at være klar til at holde Danske Kirkedage med højere frekvens og 

gerne i København.  

 

Det er ikke en optimal arbejdsform, at vi begynder forfra hver gang, således som det har fungeret i 

mange år. Derfor er der et udbredt ønske om at etablere et fast sekretariat og i stedet for at holde 

Danske Kirkedage hvert tredje år, vil vi holde det hvert andet år. Vi går efter Danske Kirkedage i 

København i 2021, i provinsen i 2023 og igen i København 2025.  

Vi skal have søgt midler fra Kirkeministeriet. Forretningsudvalget og styrelsen for Danske 

Kirkedage arbejder sammen i en spændende proces for at finde den bedst mulige måde at søge 

midler på og få lavet den bedst mulige model for samarbejde. Efter 2025 vil vi så evaluere de seks 

år.  

 

Kommentarer:  

- Vi skal huske at have engelsksproget information og medinddragelse – herunder også på 

hjemmesiden.  

- Vi skal have mere børne- og ungdomsengagement med. En model kunne være at få kirke-

skole-samarbejdet med. Desuden får vi efterskolerne med i det midtjyske. Det er vigtigt, at 

http://www.km.dk/


der er tovholdere med særligt ansvar for dette. Lokalkomiteen i Herning er opmærksomme 

på det. Der bliver en stor åbningsgudstjeneste på Torvet i Herning. Der bliver masser af 

aktiviteter rundt om i Herning – men især i bymidten. I København var alt gratis. I Aalborg 

kostede alt noget. I Herning vil vi lave det på forskellige niveauer. Det meste er gratis, men 

der er også noget, der kommer til at koste.  

- Det er vigtigt, at vi husker kreativiteten – også selv om vi etablere et fast sekretariat.  

- Der blev opfordret til at holde prisen nede – f.eks. ved at man kan købe et Kirkedage-

mærke.  

 

Der er god kontakt til erhvervslivet i Herning – bl.a. har komiteen sit sekretariat i Visit Herning.  

 

Der var 100 deltagere med ved en temadag i Herning 13 januar. Det var primært folk, der har 

meldt sig til at lægge et stykke arbejde med Himmelske Dage. Der kommer en ny temadag i 

september.  

  

6. Forslag til nye vedtægter ved Henrik Stubkjær  

Styrelsen for Danske Kirkedage og Forretningsudvalget arbejder pt på forskellige modeller for 

Danske Kirkedage efter 2019. Formålet er at styrke Danske Kirkedage og gøre strukturen mere 

enkel, hvad angår forholdet mellem Danske Kirkers Råd og Danske Kirkedage.  

 

Forretningsudvalget og Styrelsen for Danske Kirkedage har besluttet at udsætte arbejdet med nye 

vedtægter et år – til Årsmødet 2019.  

- Vi vil sikre økonomien gennem ansøgning til Kirkeministeriet. Vi skal sikre den 

økumeniske bredde og det økumeniske engagement. Vi vil styrke stifternes engagement.  

- Vi er enige om, at vi prøver en seksårig forsøgsperiode. Frem til 2025. Vi laver en ret stor 

ansøgning til Kirkeministeriet. Det er vigtigt, at vi forbereder det ordentligt.  

- Vi skubber en mulig vedtægtsændring til årsmødet 2019. 

- Vi vil evt. forlænge sekretæren for Danske Kirkedage til ultimo 2018.  

    

7. Økonomi ved kasserer Aase Rønkilde  

Vi arbejder med at få afsluttet regnskab 2017. Vi har fået et ret stort beløb til momskompensation. 

Ca ¾ af dette vil gå til Danske Kirkedage jf hvor meget der har været brugt på Kirkedage.  

 

8. Kommende valg  

Ved årsmødet i juni er følgende på valg: Forretningsudvalget: Tonny Jakobsen og Lone Møller-

Hansen.  

 

Der skal desuden vælges ny formand for Danske Kirkedage.  

  

Kommende møder  

Årsmøde: 2. juni 2018 kl 10-16  

Rådsmøde: 29 august kl 15-18 

Fællesmøde: 3 november kl 10-16  

 

  



9. Optagelse af Alpha Danmark 

Alpha Danmark laver indføringskurser i kristendom. De har tidlige været med i Økumenisk 

Forum, men har været ude sidste år. 

- Alpha Danmark er optaget i Økumenisk Forum 

 

10. Evt.  

Sankt Lukas Stiftelsen er involveret med en eritreanske menighed. Folkekirkens mellemkirkelige 

Råd er i gang med at lave et netværk, der kan bistå migrantmenighederne. De kan indarbejdes i 

andre sammenhænge. Der er desuden Kirkernes Integrations Tjeneste og Folkekirkens 

Tværkulturelle Center. Man kan kontakte Folkekirkens mellemkirkelige Råds migrantarbejde, hvis 

man vil søger efter hjælp til, hvordan vi bedst kan støtte migrantmenighederne.  

- Det er vigtigt, at vi i Danske Kirkers Råd er opmærksom på mangfoldigheden – også den sproglige 

mangfoldighed. Det skal vi også være opmærksomme på, når vi løbende informere om vores arbejde. 

 

KFUM/K arrangerer en rejse til Taize fra palmesøndag til påskedag. Det er primært målrettet unge 

under 30, men andre er velkomne. Det kommer på Danske Kirkers Råds hjemmeside. 

 

Udenrigsministeriet har lavet en enhed med fokus på trosfrihed. Danske Kirkers Råd er ikke 

specifikt involveret i dette, men blot inviteret med. Peter Fischer-Møller mfl. er ved at lave en 

samlet oversigt over, hvem der arbejder med trosfrihed.  

- Vi vil tage kontakt til Dansk Missionsråd, at vi er glade for, at der er kommet denne enhed.  

 

    


