
 1 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frederiksberg d. 1. december 2009 
 
Tilstede: Jacqueline Ryle (Danske Kirkers Råd), Ellen Margrethe Krabbe (Danske Kirkers Råd), 
Christina Philipstatt Schwencke (Dialogcentret), Tine Lindhardt (Bibelselskabet), (Fyens Stift), 
Inge Lund (De Grønne Pigespejdere), Mette Ladefoged (Helsingør Stift), Alice Pedersen 
(KFUM/K), Inge Lise Lollike (Danmarks Økumeniske Kvindekomite), Helle Rosenqvist (Det 
Økumeniske Center), Anne Mie Skak Johansen (Dansk Oase), Elisabeth Krarup (Kirkernes 
Integrationstjeneste), Paul Verner Skærved (Folkekirkens Mellemkirkelige Råd), Else Marie 
Madsen (Ribe Stift), Preben Bakbo Sloth (Folkekirkens AIDS-Tjeneste og Markens Liljer), Mia 
Andersen (Markens Liljer), Alice Brask (Malteserraadet og Aarhus Stift), Preben Brohus (Apostolsk 
Kirke), Hanna Smidt (Danske Kirkers Råd), John Kingo Bech Jensen (Roskilde Stift), Oberst 
Michael Marvell (Frelsens Hær), Niels Thure Krarup (Viborg Stift), Jens Christensen (Danske 
Kirkers Råd), Ole Birch (Metodistkirken), Andreas Dybkjær (Danske Kirkers Råd), Sofia-Kier-
Hansen & Finn Kier-Hansen (Youth For Christ), Ann-Mari Sundin (Folkekirkens Mellemkirkelige 
Råd), Gethe Jacobsen (Helsingør Stift og Herlev Fælleskirkelige Udvalg), Gunnar Bach (Assissi-
Kredsen), Karen Smith (Danske Kirkedage), Poul Erik Knudsen (KFUM-spejderne), Erling 
Tiedemann (Den Katolske Kirke), Peter Götz (Missionsforbundet), Hjørdis Andersen (Lolland-
Falsters Stift), Mette Trankjær (Lolland-Falsters Stift), Aase Rønkilde (Vor Fru Kirke), Birthe Juel 
Christensen (Folkekirkens Nødhjælp), Carsten Bruhn-Lauritsen (Mission Afrika), Birgit Thomassen 
(Aalborg Stift), Jacob Rönnow (FDF), Mogens Kjær (Danmission), Neel Götz (Missionsforbundet), 
Flemming Kramp (Kirkeligt Centrum), Henning Bjerno (Metodistkirken), Anders Gadegaard 
(Danske Kirkers Råd) og Mads Christoffersen (Danske Kirkers Råd). 
 

0. Velkomst ved Anders Gadegaard (AG) 
Hvordan svarer vi som kirker på klimaforandringerne og deres konsekvenser for medmennesker 
verden over? Sådan indledte AG Fællesmødet ved at tale om kirkernes profetiske stemme for 
medmennesker i nød og for skaberværket som helhed.  Klokkeringningen den 13. december kl. 
15.00 er et eksempel på at kalde til alarm, håb og handling som en del af kirkernes profetiske 
opgaver.  
 
AG rundsendte den kronik han havde skrevet til Kristeligt Dagblad den 28. december 2009 som 
opfølgning på den teologiske arbejdsgruppes svar enstemmigt godkendt af Danske Kirkers Råd i 
december om, hvad det vil sige at være kirke ”The Nature and Mission of the Church”. Den 
danske udgave af dette svar kommer på DKRs hjemmeside i den kommende uge.  

Peter Bangs Vej 1D 

DK-2000 Frederiksberg 

Danmark 

Tel + 45 3543 2943 

Fax + 45 3838 1793 

 dkr@danskekirkersraad.dk 

 www.danskekirkersraad.dk  

Giro 605 5710 

Hermed udsendes endeligt referat for 

Fællesmøde på Nyborg Strand den 7. 

november 2009 kl. 14.00-16.00. 
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- Dagsorden godkendt 
 
1. Nyt fra  

Økumenisk Forum ved Alice Petersen 
Planlægningen af Årsmødet den 24. april 2010 er gået i gang. Årsmødet kommer til at ligge 
i Odense. Der skal bl.a. vælges repræsentanter til Stående Udvalg herunder en ny formand 
for Økumenisk Forum.  

- Alle i Stående Udvalg vælges. På årsmødet skal det gøres klart, hvem der sidder med for 2 
år og hvem, der skal vælges for 3 år.  

- Alle medlemmer opfordres til at overveje hvem de kan opstille til valget.  
-  
 

Sekretariatet 
MC orienterede kort fra sekretariatet, hvor arbejdet frem til december i høj grad er præget af 
Grøn Kirke.  
 
Velkommen til nye repræsentanter 
AG bød velkommen til de to nye medlemmer i Økumenisk Forum, nemlig Danmarks 
Kirkelige Mediecenter og Church of Love. Et stort velkommen til dem. Hvad angår Church 
of Love hører de som menighed med i Økumenisk Forum og er blevet inviteret til at være 
med i Frikirkeforum. 
 

2. Orientering om Grøn Kirke  
Der er en række aktiviteter i gang i forbindelse med klimaarbejdet.  
 
Netværksdag den 12. september om Grøn Kirke. Her deltog præster og 
menighedsmedlemmer til en gensidig inspirationsdag. De 3 første Grønne Kirker fik deres 
diplom overrakt af Grønlands Biskop Sofie Petersen. Alle kirker opfordres til at se på de 48 
punkter, der er udarbejdet i forbindelse med Grøn Kirke. Af disse skal 25 punkter opfyldes 
med mindst 2 punkter indenfor 6 kategorier for, at man kan få diplom som Grøn Kirke.  
 
COP15 – Klimatopmødet 
Den 12. december kommer en række internationale kirkelige repræsentanter fra Europa og 
resten af verden inviteret af Kirkernes Verdensråd til København i forbindelse med 
topmødet.  
Den 13. december kl. 11.30 overrækkes alle underskrifterne indsamlet i forbindelse med 
Countdown to Copenhagen kampagnen af Desmond Tutu til FN. Arrangementet foregår på 
Rådhuspladsen. Outlandish kommer og spiller.  
 
Den 13. december kl. 14.00 afholdes den internationale økumeniske gudstjeneste i Vor Frue 
Kirke. Alle repræsentanter er blevet inviteret sammen med internationale kirkeledere. 
 
Den 13. december kl. 15.00 ringer kirkeklokkerne 350 gange i Vor Frue Kirke for 
Skaberværket. Alle kirker i Danmark og verden over opfordres til at ringe med klokkerne 
netop på dette tidspunkt. Der kaldes til alarm, håb og handling.  

- Alle kirker bedes også kontakte DKR og blive registreret, så vi kan få et nogenlunde 
overblik over, hvor mange der ringer med klokkerne.  
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- Det er en god ide at skrive til den lokale presse og kontakte politiet om, at der ringes med 
klokkerne.  

- Alle kirker opfordres til også at blande sig i debatten – ikke mindst som bidrag i den 
teologiske debat.  
 
Torsten Borbye har lavet to salmer til brug ved andagter og/eller ved klokkespil. Salmen kan 
synes syv gang og dermed række over de 350 klokkeslag. Salmerne og øvrig information 
om Grøn Kirke og kirkernes klimaarbejde kan findes på www.grønkirke.dk .  

 
Birthe Juel Christensen informerede om underskriftindsamlingen til Countodown to 
Copenhagen. Der er foreløbig samlet 16.000 underskrifter. Lister blev sendt rundt til at tage 
med hjem og indsamle underskrifter ude lokalt i Danmark.  

- Skulle nogen være interesseret i at have nogle kirkelige gæster overnattende må de gerne 
give Hanna Smidt besked.  
 
AG supplerede med at orientere om den interreligiøse konference, han netop havde været på 
i Egypten, hvor man regner med at 14 mio mennesker bliver klimaflygtninge, hvis havene 
stiger med store konsekvenser for Nildeltaet.  

 
3. Danske Kirkedage 2010 ved Poul Erik Knudsen 

Danske Kirkedage afholdes i Viborg 13.-16. maj 2010. Arbejdet er ved at finde en form, 
meget er endeligt planlagt, men stadig nye ideer kommer ind.  
 
Der bliver tre søjler under det overordnede tema ”Himmel og jord i bevægelse” 
a. Tro og spiritualitet i bevægelse 
b. Kirken i bevægelse. 
c. Verden i bevægelse. 
 
Johannes Nissen fra Det Teologiske Fakultet i Århus er ved at udarbejde et studiemateriale 
til brug lokalt op til Danske Kirkedage. Materialet kan downloades inden Kirkedagene på 
hjemmesiden www.danskekirkedage.dk.  
 
Poul Erik Knudsen viste kort over Viborg, hvoraf det fremgik hvor arrangementerne konkret 
kommer til at foregå – herunder forskellige kirker, Tinghallen og stadionhallen.  
 
Der bliver en del workshops under hver søjle. Desuden bliver der en række gudstjenester af 
forskellig slags fra biker-gudstjeneste til U2-gudstjeneste. Desuden en stor åbnings- og 
afslutningsgudstjeneste.  

- Det foreslås, at dem der kommer langvejsfra sikres en billet til gæstespillet.  
 
Der bliver tre aftener med en fællesflade: 
a. Torsdag: En åbningsaften med velkomst ved bl.a. biskop Karsten Nissen. Desuden 

kommer Shane Claiborn og taler. 
b. Fredag: Debataften om kristendom og identitet, hvor Clemens Kjærsgaard er ordstyrer 
c. Lørdag: Dansk Missionsråd står for en aften som markering af 100-året for den 

økumeniske missionsbevægelse.  
 
Desuden 2 formiddage: 
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a. Fredag: Debat om kirke og klima  
b. Lørdag: Om kirken i Europa. 
 
Der kommer en rækker internationale kirkeledere og deltager i debatten.  
 
Sigurd Barett kommer til Danske Kirkedage og holder et arrangement for børnefamilier.  
 
Der er kommet en folder, som alle bedes tage med hjem til deres bagland. Om 2 uger 
udkommer en avis som appetitvækker. DKR sender den rundt i sin medlemsskare. I folderen 
står en række organisationer, der bakker op om kirkedagene. Det koster kr. 2000 om året. 
Der er udsendt en kontingentopkrævning i slutningen af oktober. 
 
Husk kontingentet til Danske Kirkedage  

- Alle bedes kontakte deres organisationer for at sikre, at kontingentet er betalt. 
Kontingentbetalingen er vigtigt for at sikre Danske Kirkedages økonomi. 
 
Tilmelding til Danske Kirkedage sker fra 1. februar 2010.  
 

- Der kommer snarest information om tilmelding til Mulighedernes Marked.  
 
- Styrelsen for Danske Kirkedage bedes orienterer ved DKRs Årsmøde om Danske Kirkedage 

2013. Styrelsen for Danske Kirkedage ar rettet henvendelse til Aalborg Stift om at være 
værter for de næste kirkedage. De kan dog ikke give et endeligt svar, førend der kommer en 
ny biskop (marts/april 2010). Styrelsen håber på at kunne give stafetten videre allerede ved 
afslutningsgudstjenesten.  
 
Nye medlemmer til Styrelsen i 2010 
Der skal vælges to nye medlemmer til Styrelsen ved Årsmødet i april.  
- Alle opfordres til at finde kandidater med visioner og gerne med engagement inde i 
organisationerne.  

 
Styrelse og  administration 
Organisatorisk vælger DKR en styrelse og godkender budgettet. Men det er styrelsen, der 
går videre med at finde komite og sørge for alle de praktiske forhold. Den administrative 
opgave kan ikke løftes af DKRs sekretariat.  
Derfor er det en gave, at et Stift stiller administrativ bistand til. 

- Der opfordres til at DKR er i tæt kontakt med Styrelsen og tænker visionært for Danske 
Kirkedage, idet Kirkedagene er økumenisk fællesskab i praksis, hvor det økumeniske 
arbejde får et ansigt. Ambitionen er at få det bredere ud økumenisk og derfor er det vigtigt 
at få Den Katolske Kirke og frikirkerne med.  

- KIT  inviteres med som medlem af Kirkedagene. MC følger op. 
 
4. Økonomi ved Erling Tiedemann 

Budget 2010 
Budgettet ligger på nogenlunde samme niveau som sidste år. Kontingentstrukturen blev 
besluttet sidste år. Alternative modeller har været drøftet i FU, men de har vist sig helt 
uholdbare.  
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Kontingentindtægter ligger på godt kr. 1.000.000. Det fungerer godt, at alle medlemmer 
indbetaler kontingenter i begyndelsen af året, således at der er likviditet i DKRs økonomi fra 
begyndelsen af året.  
 
Der har tidligere været et mindre overskud, der kommer ind i budgettet for 2010, men det 
beløb vil være brugt i slutningen af 2010.  

- FU og Rådet må tænke langsigtet for at sikre sig en kontinuitet. 
 
Hvad angår feriepengeforpligtelse er der det sidste år sat tilstrækkelige midler til dette, 
således at der ikke skal sættes yderligere til side.  
 
Egenkapitalen er meget lille. Det er ikke hensigtsmæssigt. Den bør nærme sig 20 % af 
årsbudgettet. F.eks. hvad angår Danske Kirkedages økonomi, som DKR er ansvarlig for.  
 
De kr. 100.000 til øremærkede projekter er ikke tilsidesat, men er budgetteret som ekstra 
indtægter/udgifter. Men de kr. 90.000, der står under møder og projekter, dækker også 
udgifter til møder i projektgrupperne.  
 

- Der var ros til arbejdet i DKR på dette relativt lille budget.  
 
Vil en arbejdsgruppe have overblik over øremærket indtægter, skal sekretariatet blot 
kontaktes.  

 
- Budget 2010 blev godkendt. 

Ingen stemmer imod. 
(Repræsentant fra KFUM/K undlod at stemme) 

 
Kontingent 2010 og varsling for 2011 
Kontingentstrukturen blev skitseret og hvad det konkret betyder også efter en 
pristalsregulering.  
 
Kontingent for kirkerne er 2,132 pr. medlem for kirkerne i 2010 og 1,066 pr. medlem for 
organisationerne.  
 
Stiftsrådene blev opfordret eksplicit til at fortsætte deres medlemskab og kontingentbetaling.  
Budgettet balancerer på en knivsæg og forudsætter, at vi kan regne med de kontingenter, der 
er blevet godkendt.  
 

- Kontingent blev godkendt. 
Ingen stemmer imod. 
(Repræsentant fra KFUM/K undlod at stemme). 

- Varsling for 2011 sendes ud til medlemmerne.  
 

 

5. Kommende valg 

Ved årsmødet den 24. april 2010 er der valg til  

a. Forretningsudvalget: Formandsposten og et ordinært medlem. 
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b. Stående Udvalg: Formand og medlemmer. I alt 5 personer. 

c. Danske Kirkedages styrelse: 2 ordinære medlemmer. 

Derfor opfordres alle medlemmer allerede nu til at begynde at overvejer mulige kandidater til de kommende valg i 
2010.  
 

 

6. Kommende møder 

 

Rådsmøder:  
1. februar 2010 kl. 15-18 i Lyngby Baptistkirke.  

10. juni 2010 kl. 15-18. 

 

Fællesmøde: 
6. november 2010 efter Økumenisk Efterårskursus 

 

Årsmøde 2010: 
24. april 2010 (i Odense)  

 

Årsmøde 2011 
30. april 2011 

 
7. Evt.  

- 19.-21. februar 2010 er der spiritualitetsdage. Især frikirker og Den Katolske Kirker 
opfordres til at deltage 
- Det skal drøftes, hvorledes DKR er med i planlægningen af Økumenisk Efterårskursus. 
 
For referatet: MC 

  


