
 

 

 

 

 

 

 Frederiksberg d. 22. maj 2019 

Tilstede: Jens Christian Meldgaard (KFUM/K), Kathrine Fischer (FDF), Jens Christian Kirk (KFUM/K), 

Karsten Bach (Alpha Danmark), Preben Brohus (Apostolsk Kirke), Lone Møller-Hansen (Baptistkirken), Per 

Beck (Baptistkirken), Bent Hylleberg (Baptistkirken), Henrik Stubkjær (Danske Kirkers Råd), Søren Johan 

(Danmarks Kirkelige Mediecenter), Annika Follmann Sørensen (Dansk Oase), Pia Duebjerg Andersen 

(Danske Baptisters Kvindenetværk), Lise Willer (Danske Baptisters Kvindenetværk), Mads Christoffersen 

(Danske Kirkers Råd), Mia Toldam Korsgård (Danske Kirkers Råd), Maria Pedersen (Danske Kirkers Råd), 

Karen Bolette Berg (de Grønne Pigespejdere), Smitha Prasadam (Den Anglikanske Kirke), Owen Prewett 

(Den Anglikanske Kirke), Biskop Czeslaw Kozon (Den katolske Kirke), Sr. Anna-Mirijam Kaschner (Den 

katolske Kirke), Gorica Ristic (Den Serbisk-Ortodokse Kirke), Morten Christiansen (Eksistensen), Jakob 

Rønnow (FDF), Rasmus Ottosen (FDF), Peter Fischer-Møller (Folkekirken), Christina Jeppson (Frelsens 

Hær), Levi Giversen (Frelsens Hær), Poul Kirk (Frikirkenet), Bent Peetz (Helsingør Stift), Margaret Hunter 

(International Church of Copenhagen), Søren Dosenrode (Johanitterhjælpen), Birger Nygaard ( Folkekirkens 

mellemkirkelige Råd)Poul Erik Knudsen (KFUM-Spejderne), Erik Mollerup (Kirkefondet),Anne Margrethe 

Hvas(kirkefondet) Anne Mie Skak Johanson (Mission Afrika), John Nielsen (Missionsforbundet), Tonny 

Jacobsen (Pinsekirken), Eva Bjørnholt (Svenskakyrkan), Ole Lennart Andersen (Viborg Stift), Aase Rønkilde 

(Vor Frue Kirke), Gorm Skousen (Y’s Men), Peter Villadsen (Y’s Men), Edith Vaihøj (Aalborg Stift). 

Gæster: Nik Bredholt og Jeppe Hedaa (Resam).  

 

1. Velkommen ved Mads Christoffersen, Danske Kirkers Råd 

Mads Christoffersen bød velkommen til årsmødet. Herefter bød John Hyttel, formand for 

menighedsrådet i Københavns Frikirke velkommen til kirken.  

  

2. Himmelske Dage på Heden   

Ved Anne Mie Skak Johanson, den lokale komite 

 

Generelt 

Det går godt med planlægningen. Økonomien ser også god ud. Der er 25 arbejdsgrupper 

og masser af engagement fra lokale og nationale aktører. Det er ikke bare Herning, der har 

lavet dette arbejde, men hele dansk kirkeliv, der engagerer sig i Himmelske Dage på 

Heden. Tak til alle! 

 

Peter Bangs Vej 1D 

DK-2000 Frederiksberg 

Danmark 

Tel + 45 3543 2943 

Fax + 45 3838 1793 

 dkr@danskekirkersraad.dk 

 www.danskekirkersraad.dk  

Referat for Årsmødet 2019 

 

Til repræsentanter i  

Rådet, Økumenisk Forum og Danske Kirkedage 

Samt arbejdsgrupperne i Danske Kirkers Råd  

 

Rettelser/kommentarer sendes til 

mc@danskekirkersraad.dk inden 21 maj 2019. 

Derefter betragtes referatet som godkendt. 

 

 

mailto:dkr@danskekirkersraad.dk
http://www.danskekirkersraad.dk/
mailto:mc@danskekirkersraad.dk


Hele Herning bliver præget af arrangementer. Der kommer skilte og flag, der viser vejen. 

Kirker, forretninger, pladser og gader kommer til at blive fyldt op. Der er lige nu 425 

programpunkter! 

 

 

Program 

Der er ikke endnu et skriftligt materiale. Der er en hjemmeside med hele programmet. Men 

man har valgt at gøre det dynamisk ved at satse på elektronisk kommunikation. Alle der 

har købt armbånd får trykt program derovre. Men programmet kan downloades inden. 

Desuden bliver der lavet en app.  

Se: www.himmelskedage.dk  

 

Der kommer et børneprogram (børneruten). Der kommer et ungedøgn fredag til lørdag 

med program et helt døgn for de 15-20-årige. Alle opfordres til at tage unge med. Kirke-to-

Go bliver for de 20-30-årige.  

 

Mulighedernes Marked med over 50 organisationer. Der bliver store og små telte og en 

scene med koncerter. Der er også det store telt, hvor bl.a. Folkekirkemødet skal holdes. 

Mulighedernes Marked er en vigtig del af programfladen med masser af debatter, møder, 

koncerter og mange andre aktiviteter.  

 

Arrangementerne skal ikke være lukket inde. Der er aktiviteter i hele byen. Lørdag 

afholdes Det Himmelske Show med en blanding af talkshow, stand-up, scenekunst, musik 

mm. Alle opfordres til at tage en ven med.  

 

Gospelkoret i Boxen til Det Himmelske Show har samlet godt 1700 sangere. Der er 1200 der 

kun har købt billet til Boxen. Desuden er der 2000 der har købt til hele Himmelske Dage på 

Heden. I Boxen er der godt 4500 deltagere. 

 

Søndag er der afslutningsgudstjeneste ude i Birk. Gudstjenesten transmitteres både i radio 

og tv.  

 

Der bliver masser af internationale gæster. Der er teologiens døgn, der er dans og musik, 

teologiske samtaler og meget meget mere.  

 

Billetter/armbånd 

I Herning skal man købe billetter til Himmelske Dage. Den koster 395 kr. Man bliver ikke 

smidt ud, hvis ikke man har armbånd. Men man får en række fordele med armbånd. Man 

tager sin kvittering med til informationen for Himmelske Dage på hovedgaden, og så får 

man sit armbånd og program mm. 

Der er pt solgt 1500 eventbilletter. MEN der skal stadig sælges billetter. Det er vigtigt, at 

alle får folk med til deres aktiviteter. 

 

Man kan sagtens købe mange billetter til en hel gruppe. Billetterne er mest ment til en støtte 

til hele arrangementet. Der er nogle rabatmuligheder for dem, der har armbånd.  

http://www.himmelskedage.dk/


 

Det er en god ide med billetter bl.a. pga krav om egenfinansiering. Desuden er det godt, at 

alle bidrager til fællesskabet. 

 

Økonomi 

Økonomien ser god ud. Økonomiansvarlig Hugo Martinussen siger, at vi er på den sikre 

side. Det har været imponerende, hvor mange fonde, foreninger, kommune, 

Kirkeministeriet, der har støttet.  

 

Overnatning 

Vedr. overnatning er der mulighed for camping, privat indkvartering, hoteller b&b, venner 

og bekendte. Der er rigeligt med muligheder. Der er stadig mulighed for privat 

indkvartering.  

 

- Det er vigtigt, at alle tager ansvar for at annoncere for Himmelske Dage på Heden.  

- Alle opfordres til at købe billetter til deres ansatte og frivillige.  

 

3. Danske Kirkedage – styrelsens arbejde 

Ved formand Poul Kirk 

Orientering om arbejdet med Danske Kirkedage de kommende år – herunder den hidtidige 

proces vedr. ny struktur for Danske Kirkedage, vedtægter mm.  

 

Danske Kirkedage ændrede karakter med Himmelske Dage i København 2016. Det hedder 

fortsat Danske Kirkedage i vedtægterne, men vi kalder det Himmelske Dage (i år: på 

Heden) for at signalere denne nye form.  

 

Vi har i løbet af de sidste år overvejet at lave en ny struktur for Danske Kirkedage med 

mere sammenhæng både organisatorisk og økonomisk. Desuden ville vi også have et fast 

sekretariat. I november vedtog vi en strategi for Kirkedage de kommende år med forslag til 

nye vedtægter. Desværre er der en række faktorer vedr. folkekirkens økonomi, der har 

gjort, at vi ikke søger om Fællesfonden om det ellers planlagte beløb. Københavns Stift har 

meddelt, at de ikke ønsker at være vært de to gange på en seksårig periode som ellers 

overvejet.  

 

Viborg Stift har søgt Kirkeministeriet om midler til en sekretærstilling for Danske 

Kirkedage.  

 

Danske Kirkedage forbliver under Danske Kirkers Råd og afholdes med tre års interval. Vi 

håber at have en værtsby klar for Danske Kirkedage 2022 ved afslutningsgudstjenesten i 

Herning.  

 

4. Valg til styrelsen for Danske Kirkedage 

 

Rasmus B. Ottesen (FDF) og Kaare H. Nielsen (Den katolske Kirke) er på valg. Begge 

genopstillede. 



- Begge blev genvalgt.  

 

I styrelsen sidder desuden: Formand Poul Kirk (Frikirkenet), Søren Abildgaard 

(Landsforeningen af Menighedsråd) og Jens Christian Meldgaard (KFUM/K).   

 

Herefter var der gudstjeneste og en samtale om ReSam med Jeppe Hedaa, Nik Bredholt, Tonny Jacobsen og 

Henrik Stubkjær. Læs mere på www.resam.dk  

 

5. Kort nyt fra sekretariatet og arbejdsgrupperne 

Mads Christoffersen orienterede kort fra sekretariatet. Her lagde han vægt på det gode 

samarbejde mellem sekretariatet, arbejdsgrupperne og alle repræsentanter. Det er altid 

muligt at kontakte sekretariatet, hvis man har overvejelser om arbejdet i Danske Kirkers 

Råd eller andet.  

Sekretariatet var i marts måned vært for et stort møde for de økumeniske sekretærer i de 

nordiske og baltiske lande. I maj var Mads Christoffersen til møde i Rom med sine 

generalsekretærkolleger fra hele Europa. Mødet var arrangeret af Kirkernes Europæiske 

Konference.  

 

Arbejdsgrupperne 

 

Frihed og lige vilkår: Bent Hylleberg orienterede om arbejdet i Frihed og lige vilkår især 

med fokus på den nye trossamfundslov og de praktiske implikationer den har fået for 

trossamfundene bl.a. ved indberetning af regnskaber. Vi har arbejdet noget med den nye 

regel om anonyme donationer på mere end kr. 20.000. Der har været rettet henvendelse til 

kirkeministeren vedr. donationer og om værdisætningen af frivilligt arbejde. Ministeren 

har i sit svar anerkendt den gode tradition, der er i frikirkerne for frivilligt arbejde. Der er 

givet vide rammer fra ministeren. Vi skal sige tak til Mette Bock for det gode samarbejde. 

Når en ny minister er valgt, sender vi en hilsen til denne.  

 

Grøn Kirke: Mia Toldam Korsgård orienterede om Grøn Kirke. Der er momentum for det 

grønne i disse år. Man kan være grøn kirke, grøn kirkelig organisation og snart også grøn 

skole med kristent grundlag. Der er allerede nu kommet 12 nye grønne kirker i 2019. Der er 

mere end 200 grønne kirker i alt. Vi har lavet en ordning med frivillige konsulenter, der 

hjælper de grønne kirker til at fastholde deres engagement.  

 

Grøn Kirke har fokus på håb i klimakrisen. Der er blevet afholdt håbskonference i efteråret. 

Nu opfordres alle kirker og organisationer til selv at holde samtalesaloner ud fra et 

materiale fra Grøn Kirke. Vi håber at kunne involvere unge, for det er meget de unge, der 

lige nu bærer klimadagsorden.  

 

Sammen med KFUM-spejderne og Folkekirkens har Grøn Kirke et projekt for unge om håb. 

Med Roskilde Stift har vi et projekt om bæredygtige kirkegårde og kirkejorde. 

 

Økumenisk dialog og dannelse: Mia Toldam Korsgård orienterede desuden om arbejdet 

med Økumeniske Dialog og Dannelse. Her vil man bl.a. se på mulighederne for at arbejde 

http://www.resam.dk/


økumenisk med sociale projekter lokalt rundt om i landet. Der er allerede erfaring at hente 

fra lignende lokale projekter. I slutningen af maj vil en større gruppe mødes for at se på 

mulighederne for at styrke dette praktiske økumeniske arbejde.  

 

Mads Christoffersen supplerede med en orientering om en kommende udgivelse med 

fokus på kristen dannelse for børn og voksne. Vi vil udgive en bog med refleksioner og 

forslag til aktiviteter sammen med Bibelselskabet. Vi har fået en bevilling på kr. 170.000 fra 

BorgFonden under forudsætning af, at der kommer et lige så stort beløb fra Danske Kirkers 

Råds medlemskirker/-organisationer. Udover udgivelsen vil der i projektet også blive 

afholdt temadage mm med fokus på kristen/økumenisk dannelse.  

 

- Sekretariatet sender en anmodning om støtte til bogen ud til medlemskirker/-organisationer inden 

sommerferien.  

 

Folkemødet 2019 

Danske Kirkers Råd er igen i år på Folkemødet i teltet Mellem Himmel & Jord sammen 

med en række kirkesamfund og kirkelige organisationer. Mads Christoffersen har planlagt 

debatter på åbningsdagen med fokus på Verdensmålene.  

Læs mere på www.himmel-og-jord.dk  

 

Verdensmålscafeen på Himmelske Dage  

Danske Kirkers Råd står bag Himmelske Dage på Heden og er som sådan ansvarlig for hele 

arrangementet. Derudover er vi involveret i planlægningen af afslutningsgudstjenesten og 

for det store program i Verdensmålscafeen på Herning bibliotek sammen med Folkekirkens 

mellemkirkelige Råd, Folkekirkens Nødhjælp og Dansk Missionsråd. Det er et 

imponerende program, der er blev sat sammen med masser af debatter og musik. Bl.a. vil 

generalsekretær for Kirkernes Verdensråd Olav Fykse Tveit og teologen Miroslav Volf 

deltage i programmet.  

Se mere på Facebook under Verdensmålscafeen. Se desuden programmet på 

www.himmelskedage.dk  

  

  

6. Godkendelse af Årsberetningen 2018  

Printversion af årsberetningen kan hentes her:  

http://www.danskekirkersraad.dk/wp-content/uploads/2019/04/190411-

DKR_Aarsberetning-2018_printversion.pdf 

 

Du kan også se årsberetningen med bladrefunktion her:  

https://issuu.com/danskekirkersraad/docs/190411_dkr_aarsberetning_2018_webve 

 

- Årsberetningen blev godkendt 

 

7. Valg 

Alle var velkomne til at sende navne på kandidater til de forskellige valg efter 

gældende regler.  

http://www.himmel-og-jord.dk/
http://www.himmelskedage.dk/
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http://www.danskekirkersraad.dk/wp-content/uploads/2019/04/190411-DKR_Aarsberetning-2018_printversion.pdf
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a. Til formandsposten:  

Formand Henrik Stubkjær var på valg og genopstiller ikke.  

Biskop Peter Fischer-Møller, Roskilde Stift, stillede op som formand.  

Repræsentanter i Rådet kunne stemme.  

- Peter Fischer-Møller blev enstemmigt valgt som ny formand for Danske Kirkers Råd 

 

b. Til Forretningsudvalget:  

Biskop Peter Fischer-Møller var på valg. Folkekirkens mellemkirkelige Råd 

indstillede biskop Peter Skov-Jakobsen (Københavns Stift) som folkekirkens 

repræsentant til Forretningsudvalget.  

 

Valgår for Forretningsudvalget: Biskop Henrik Stubkjær (2016), Biskop Peter 

Fischer-Møller, Folkekirken (2016), Thorsten Rørbæk, KFUM/K (2016), Biskop 

Czeslaw Kozon, Den katolske Kirke (2017), Aase Rønkilde, Vor Frue Kirke 

(2017), Tonny Jacobsen, Pinsekirken (2018) og Bent Hylleberg, Baptistkirken 

(2018). 

Repræsentanter i Rådet kunne stemme.  

- Peter Skov-Jakobsen blev enstemmigt valgt 

 

c. Til stående Udvalg:  

Medlem Pia Duebjerg Andersen (Baptisternes Kvindenetværk) og formand for 

Stående Udvalg Thorsten Rørbæk (KFUM/K) er på valg. Begge genopstiller. 

Formanden sidder desuden med i Forretningsudvalget.  

Valgår for Stående Udvalg: Jakob Rønnow, FDF (2017), Karen-Bolette Berg, De 

Grønne Pigespejdere (2018), Thorsten Rørbæk, KFUM/K (2016), Pia Duebjerg 

Andersen, Baptisternes Kvindenetværk (2016) og Birthe Juel Christensen, 

Folkekirkens Nødhjælp (2018).  

Repræsentanter i Økumenisk Forum kan stemme.  

- Pia Duebjerg Andersen blev genvalgt  

- Thorsten Rørbæk blev genvalgt som formand for Stående Udvalg.   

 

 

8. Økonomi ved kasserer Aase Rønkilde 

Aase Rønkilde gennemgik regnskabet for 2018 

- Årsregnskabet blev godkendt. 

 

Budget 2019 

Vi har revideret vores budget i forhold til det godkendte budget fra fællesmødet 2018.  

Der er budgetteret et underskud, men der arbejdes på at få underskuddet minimeret.  

- Budget 2019 er godkendt med et bevilliget underskud på 48.000 kr. 

- Sekretariatet arbejder på at minimere underskuddet.  

 
9. Kommende møder 

FU-møder:  14 august kl 10-13 

24 september kl 10-13 



12 december kl 10-13 

 

Rådsmøde: 29 august 2019 kl 15-18 

 

Årsmøde: Forretningsudvalget fastsætter dato for 2020  

 

Fællesmøde: 26 oktober 2019 kl 10-16 

 

10. Eventuelt 

Mads Christoffersen har fået bevilliget studieorlov på 3 måneder i foråret 2020. 

 

Henrik Stubkjær holdt takketale som afslutning for sit engagement i Danske Kirkers Råd.  

 

Mads Christoffersen holdt derefter en takketale til Henrik Stubkjær på vegne af Danske Kirkers 

Råd.  

 

Peter Fischer-Møller holdt en kort tale med tak for valget. Han ser meget frem til arbejdet som 

formand for Danske Kirkers Råd.  

 


