
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frederiksberg d. 27. juni 2012 

 

Til stede: Anders Gadegaard, Erling Tiedemann, Lone Møller-Hansen, Peter Götz, Peter Fischer-Møller, 

Rita Jørgensen, Aase Rønkilde Pedersen, Hanna Smidt, Preben Brohus og Mads Christoffersen.   

 

1. Velkommen og godkendelse af dagsorden ved Anders Gadegaard 

Der lød et særligt velkommen til Lone Møller-Hansen, der er nyt medlem af FU. 

Løn for Mads Christoffersen blev fastsat for perioden 1. juli 2012 til 31. december 2013 efter 

lønforhandling og godkendelse af Forretningsudvalget. 

 

 

2. Nyt fra 

Sekretariatet ved Mads Christoffersen 

- Personale:  

Alice Sprotte er ansat pr. 1. august som barselsvikar for Hanna Smidt. Der var 60 

ansøgere til stillingen. 

- Konferencer og lignende:  

Migrantkonference med godt 50 deltagere i Kristi Himmelfartsferien: 
http://www.danskekirkersraad.dk/index.php?id=70&tx_ttnews%5Btt_news%5D=340&tx_ttne
ws%5BbackPid%5D=4&cHash=9428aef2e6429cb912fece3af8148797  

o Næste år skal vi bede stifterne i god tid udpege en repræsentant til at være med.  
o Næste migrantkonference er den 24-25 maj 2013.  
o Mads Christoffersen blev opfordret til at søge Folmer Wistis Fonden for International 

Forståelse. 

 

Folkemødet på Bornholm sammen med 15 andre kirker/kirkelige organisationer. Læs 

mere på www. himmel-og-jord.dk Hvordan gik det? Danske Kirkers Råds rolle? 

 

Det var en stor succes. Danske Kirkers Råd havde en vigtig faciliterende funktion i 

samarbejdet mellem de 15 kirkesamfund og kirkelige organisationer, der deltog i teltet 
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Mellem Himmel og Jord og til de øvrige kirkelige telte på Folkemødet. Desuden var det 

en god måde at være i kontakt med adskillige politikere om det ene og det andet.  

- Mads Christoffersen anbefalede, at Danske Kirkers Råd deltog igen næste år.  

 

- Giverkampagne:  

Som aftalt ved tidligere FU-møde har vi nu sendt et brev ud til mere end 1000 personer 

fra vores database med opfordring om at støtte vores arbejde. 

 

- Hjemmesider:  

Vi er pt. i gang med at lave nye hjemmesider. Alle hjemmesider i regi af Danske Kirkers 

Råd er ved at blive skiftet ud og struktureret om. Det har været tidskrævende, men 

bliver til stor gavn fremover i forbindelse med den løbende information.  

 

- Kommende konferencer/møder:  

Danske Kirkers Råd er inviteret til at sende en deltager til Kirkernes Verdensråds 

centralkomitemøde i 28. august-5. september. Invitation er netop kommet.  

Det vil være gavnligt for det internationale netværk for Danske Kirkers Råd, om Mads 

Christoffersen deltager.  

- Mads Christoffersen må tage beslutningen, men FU anbefaler, at han deltager.  

 

Stående Udvalg ved Rita Jørgensen 

- Stående Udvalg stod for planlægningen af Årsmødet 2012. Hvordan gik det mht. 

indhold/program, deltagelse og sted? 

Der er møde i Stående Udvalg den 28. august 2012 inden Rådsmødet i Roskilde.  

 

- Næste Årsmøde skal holdes i København. FU foreslår Helligåndshuset, Kirken i Kulturhuset 

eller Vangede Kirke. Der er et cateringfirma, som Helligåndshuset plejer at bruge.  

- Mads Christoffersen følger op.  

  

- NB! Datoen er den 20. april 2013 for det kommende Årsmøde. 

 

Tema for næste Rådsmøde: Missionsteologi i økumenisk perspektiv i lyset af, at 

missionsområdet er blevet en del af MKRs arbejde. Vi inviterer Birger Nygaard til at 

holde oplæg. 

- Mads Christoffersen følger op og inviterer Birger Nygaard. 

- Tema for Rådsmøde i januar skal være med fokus på Frihed og Lige Vilkår.  

 

3. Grøn Kirke ved Hanna Smidt 

- Status 

Det går godt med arbejdet i Grøn Kirke og især samarbejdet med Roskilde Stift. 

Samarbejdet med provster og provstier er styrket. Vi har drøftet med Aarhus Stift og 

Københavns Stift, at de eventuelt kan pulje midler sammen til Grøn Kirke og Danske 

Kirkers Råds sekretariats indsats på dette område.  

Det har vist sig særdeles gavnligt for Grøn Kirke og resultaterne, at vi har et samarbejde 

med Roskilde Stift.  



  

- Møde med Kirkeministeren den 19. juni. Klimagruppen mødtes med Kirkeministeren for at 

drøfte mulige samarbejdsområder angående Grøn Kirke. Læs om Manu Sareens støtte 

til Grøn Kirke ved Roskilde Stiftsdag her: 

http://roskildestift.dk/stiftsdagen/manusareen/  

 

Vi havde et glimrende møde med kirkeministeren tidligere i dag. Ministeren er meget 

positiv overfor Grøn Kirke, og de vender tilbage til os med strategiske overvejelser om 

synliggørelse og udbredelse i Folkekirken.  

 

Vi tænker at søge Folkekirkens Udviklingsfond den 1. december og overvejer desuden 

en række andre fonde som f.eks. LEGO, Rockwool og Velux.  

 

- FU bakker op om, at Aarhus og København Stift kan gå sammen om et samarbejde. Vi skal 

kontakte stiftsrådene inden deres næste møde og være helt sikre på, hvem der står for 

forberedelserne til stiftsrådsmøderne. Vi skal være helt forberedte og lave en overskuelig 

præsentation til stiftsrådets medlemmer.  

- Peter Fischer-Møller og Hanna følger op.  

 

- Deltagelse ved Landsforeningen af Menighedsråd 

Det gav god mening, at Grøn Kirke var med, da deltagerne er målgruppen for Grøn 

Kirke. Det gav anledning til gode samtaler og promovering af Grøn Kirke blandt 

menighedsrådsmedlemmer.  

 

- Inspirationsdag den 25. august 2012: 

http://www.gronkirke.dk/index.php?id=70&tx_ttnews[tt_news]=257&tx_ttnews[backPi

d]=4&cHash=112469cfc7 

Der afholdes inspirationsdag i Horsens med fokus på kirkens undervisning og skabelse 

for børn, unge og voksne. 

 

4. Dialogkonferencen i Libanon og Danmark ved Anders Gadegaard/Mads Christoffersen 

- Kort orientering 

Anders Gadegaard orienterede om konferencens indhold og forløb. Konferencens 

formål vil sige noget til omverden i fællesskab mellem kristne og muslimer. 

Konferencen var bygget op med oplæg, plenumdiskussioner og gruppediskussioner. 

Der var ønske om flere workshops/gruppediskussioner.  

Det var meget intensivt og resultatet blev positivt.  

  

- Fælleserklæring 

Der blev på fornemste vis udarbejdet en fælleserklæring. Konferencen gik over 

alforventning.  

 

Der var god pressedækning både i Mellemøsten og i Danmark. De store medier som Al-

Arabiya og Al-Jazeera manglede desværre. Der lød stor ros til formanden for hans 

pressehåndtering.  
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- Erling Tiedemann sender link til sine udsendelser fra KatPod.  

 

- Kommende konference den 25-28. september 

Vi vil prøve at lave lidt mere luft i programmet i København, således at vi slutter med 

middag den 28. september og så kan folk tage hjem dagen efter. Det kunne jo være en 

rundtur i Roskilde Domkirke ved Peter Fischer-Møller. 

 

- Anders Gadegaard tager eventuelt kontakt til hoffet, om Dronningen kan tage imod os.  

- Det er nødvendigt, at vi mødes snarest og evaluerer og kommer videre med planlægningen af 

næste konference. 

 

5. Kirkeskat som kildeskat (se bilag) 

Danske Kirkers Råd har i januar rettet henvendelse til Socialministeriet og til 

Skatteministeriet. Efter et par rykkere meddeler Skatteministeriet nu, at de vil rette 

henvendelse til Familiestyrelsen for at se på muligheder for et videre arbejde. 

Skatteministeriet vil vende tilbage til Danske Kirkers Råd i løbet af juni.  

Skal vi fra Danske Kirkers Råd foretage os yderligere?’ 

 

- Hvis ikke vi har hørt noget fra Skatteministeriet i juni, kontakter vi Familiestyrelsen for en 

aftale, hvor vi drøfter dette. Den lille arbejdsgruppe om kildeskat skal mødes i begyndelsen af 

august. 

- Mads Christoffersen følger op. 

 

6. Økonomi ved kasserer Aase Rønkilde 

- Orientering/drøftelse 

- Der er søgt tipsmidler og momskompensation. 

- Mads Christoffersen følger op på, hvorfor udgifter til Information er så relativ høj. Desuden skal 

vi holde øje med lønningsudgifter. 

- Revisionsudgifter på kr. 16.000 skal flyttes til hensættelser. 

Vi har længe haft kollektdag Palmesøndag, men fra 2013 er der ændret. Der er ikke 

faste kollektdage længere, men man har derimod fået plads i en periode i kirkeåret. 

Vores erfaring er, at man i praksis ikke har fulgt kollektlisten. Vi får kollekter løbende.  

Fra 2013 har vi lagt os ind i kollektperioden påske og pinse.  

 

7. Eventuelt 

- Vi skal undersøge, om Mads Christoffersen er dækket ind, hvis Danske Kirkers Råd går 

konkurs.  

- Mads Christoffersen/Preben Brohus følger op.  

 

Kristent-Muslimsk Samtaleforum er ved at finde ud af, hvordan bestyrelsen kan 

sammensættes mere repræsentativt. De fem kristne skal udpeges således: To 

medlemmer udpeges af Folkekirke & Religionsmøde, et medlem udpeges af 

Landsforeningen for Menighedsråd, og to medlemmer udpeges af Danske Kirkers Råd 

efter indstilling fra henholdsvis Frikirkeforum og Den katolske Kirke.Vi sætter det på 



Rådsmødet i august, så det formelt kan blive besluttet. Kåre Schelde skal kontakte os for dette. 

Ved det Rådsmøde skal vi beslutte om vi vil gøre det og i så fald hvem det bliver. FU er 

imødekommende.  

 

Det Økumeniske Studielegat har haft deres formue forvaltet hos Areopagos til en 

meget fordelagtig rente. Men denne forvaltning stopper ved udgangen af 2012.  

Studielegatets bestyrelse har møde i august/september til afklaring af det videre forløb 

og hvorledes formuen skal bruges/ikke bruges de kommende år.  

- Anders Gadegaard vil gerne deltage i mødet.  

- Man kunne foreslå, at en repræsentant mere fra MKR kommer med til et sådan møde f.eks. Peter 

Fischer-Møller eller Peter Skov-Jakobsen. Mads følger op med Jørgen Skov Sørensen.  

- Fællesmødet skal indledes med budgetpunktet, da Aase Rønkilde skal til forberedelse af 

bispeindsættelse i Haderslev.  

- 23. september fylder Anders 60, så der bliver fejring – og højmesse.  

 

8. Næste møde i FU 

Den 2. oktober 2012 kl. 16-18  

 

Kommende møder i øvrigt: 

- Rådsmøde: 28. august kl. 15-18 i Roskilde.  

- Fællesmøde: 3. november 2012 kl. 14-16 i Nyborg Strand 

- Årsmøde 2013: 20. april 2013 i København. 

  


