
 

   

 

Referat for møde i Økumenisk Forum. 

Lørdag den 24. april 2010 i Baptistkirken i Odense.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilstede: Erling Tiedemann (Den Katolske Kirke i Danmark), Preben Brohus (Apostolsk Kirke), 

Flemming Kramp (Kirkeligt Centrum), Poul Erik Knudsen (KFUM-Spejderne), Christian Hoff 

(Økumenisk Ungdom), Erik Mollerup (Kirkefondet), Hanna Kristensen(Baptistkirkens 

Kvindeforbund), Inge Krabbe Sørensen Baptistkirkens Kvindeforbund), Karen Kanny Kruse 

(Baptistkirkens Kvindekomite), Birgit Thomassen (Aalborg Stift), Gethe Jacobsen (De Grønne 

Pigespejdere og Herlev Fælleskirkelige Udvalg), Preben Bakbo Sloth (Folkekirkens AIDS-Tjeneste), 

Jens Christensen (Danske Kirkers Råd), Andreas Dybkjær (Sekretariatet), Simon Kangas Larsen 

(Danmarks Kirkelige Mediecenter), Anne Mie Skak Johanson (Dansk Oase), John Kingo Bech 

(Roskilde Stift), Merethe Andersen (Roskilde Stift), Bess Serner-Pedersen (Alpha Danmark), Jakob 

Rönnow (FDF), Jacqueline Ryle (sekretariatet), Alice Brask (Malteserraadet), Karin Lignel 

(Danmarks Økumeniske Kvindekomite), Finn Kier Hansen (YFC), Alice Pedersen (KFUM/K), 

Mogens Kjær (Danmission), Karl Georg Pedersen (Mission Afrika), Naser Rezaeih (Church of 

Love), Massoud Fouroozandeh (Church of Love), Rita Jørgensen (formand/Stående Udvalg), Mads 

Christoffersen (sekretariatet). 

  

Frederiksberg d. 2. juni 2010 
 

 

1. Velkommen ved formand Rita Jørgensen 

Velkommen til alle. En særlig velkomst til dem, der var med for første gang. 

 

2. Navneopråb 

De tilstedeværende meddelte navn og organisation.  

 

3. Danske Kirkedage 

Poul Erik Knudsen orienterede om Danske Kirkedage og Styrelsens arbejde. Økumenisk 

Forum har direkte kontakt med Styrelsen, Styrelsen har bestået af Poul Erik Knudsen, Bess 

Serner-Pedersen (Alpha Danmark), Hans Henrik Lund (Kirkernes Integrationstjeneste), 

Mogens S. Mogensen og Niels Christian Kobbelgaard (FDF). Under punkt 6 var der valg til 

Styrelsen.  

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 

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


Det er godt med denne struktur omkring styrelsen, der sikrer kontinuitet mellem 

Kirkedagene. 

 

Danske Kirkedage i Viborg er ved at være klar. Komiteen holder sit sidste møde onsdag. På 

selve Kirkedagene er der mere end 200 arrangementer. Organisationerne i Økumenisk 

Forum og udover har budt ind med ideer til arrangementer. Der er pt. 1000 tilmeldte til 

Kirkedagene. Det er ikke nok, men erfaringer fra Haderslev 2007 viser, at de fleste melder 

sig til de sidste 14 dage.  

- For at budgettet skal hænge sammen, skal der være flere der melder sig til.   

 

Mulighedernes Marked har fået stor interesse med mere end 60 organisationer 

repræsenteret.  

 

Åbningsgudstjenesten den 13. maj vil blive velbesøgt – alene fra Viborg Stift har 1800 

personer meldt deres deltagelse ved gudstjenesten. Viborg Stadion er rammen for 

gudstjenesten, hvor man regner med op til 4000 deltagere. 

 

Der skal være Kirkedage igen i 2013. Det vil blive vedtaget, at Aalborg Stift bliver værter til 

den tid.  

 

Madbilletter skal købes i forvejen på hjemmesiden www.danskekirkedage.dk. 

 

Danske Kirkers Råds sekretariat skal sende PR-materiale ud til alle organisationer i Rådet og 

Økumenisk Forum. Andreas Dybkjær vil tale med PR-ansvarlig på Kirkedagenes sekretariat i 

Viborg. 

 

- Alle opfordres til at få flere med på Danske Kirkedage.  

   

4. Valg af formand for Stående Udvalg 

Der skulle vælges formand til Stående Udvalg for de kommende 3 år. Rita Jørgensen har 

siddet som formand i 3 år og er derfor på valg. Rita Jørgensen har repræsenteret 

Metodistkirkens Kvindeforbund, men Kvindeforbundet er ophørt med at eksistere og kan 

derfor ikke længere være repræsenteret.  

 
Danmarks Økumeniske Kvindekomite opstiller Rita Jørgensen som repræsentant deres 

kandidat til formandsposten.  

 

- Rita Jørgensen vælges som formand for Stående Udvalg som repræsentant for Økumenisk 

Kvindeforbund. 

 

5. Valg af fire medlemmer til Stående Udvalg 

I overensstemmelse med vedtægterne skulle fire medlemmer vælges til Stående Udvalg 

udover formanden. Til stående Udvalg blev følgende valgt: 

- Poul Erik Knudsen (genvalgt) 

- Jakob Rönnow (genvalgt) 

http://www.danskekirkedage.dk/


- Alice Pedersen (genvalgt) 

- Finn Kjær-Hansen (YFC) (nyvalgt) 

 
- Stående Udvalg skal på sit første møde finde ud af, hvem der sidder for hvor mange år, således at 

der kan ske en løbende udskiftning og ikke som nu valg af alle 5 medlemmer af Stående Udvalg.  

   

Desuden blev følgende 2 suppleanter valgt: 
- Karl Georg Pedersen (Mission Afrika) 

- Alice Brask (Malteserraadet) 

 
6. Valg af to medlemmer til Styrelsen for Danske Kirkedage 

Mogens Mogensen og Niels Christian Kobbelgaard træder ud af Styrelsen, da deres 

perioder slutter. 

 

Følgende to kandidater blev valgt til Styrelsen: 

Bitten Schjødt Kjær fra FDF og Anne Mie Skak Johanson fra Dansk Oase. Et stort velkommen til 

dem. 

 

- Sekretariatet tager kontakt til de to og informerer dem om kommende møder.  

  

7. Orientering om projektgrupper under Økumenisk Forum 

Mads Christoffersen orienterede om Migrantgruppen og de kommende arrangementer den 

19. maj og den 11.-12. juni.  

 

- 19. maj 2010 afholder Migrantgruppen høring om Migrantkirker og Folkekirken. Det er i 

Fredens Kirke i København kl. 17-20.  

- 11.-12. juni 2010 afholder Migrantgruppen inspirationsdage for ny- og gammeldanske præster 

og menighedsledere. Det sker i Middelfart. Tilmelding sker til DKRs sekretariat. 

 

Hvad angår Børn og Unge er der brug for, at der tænkes mere på, hvordan børne- og 

ungdomsorganisationerne involverer sig i Økumenisk Forums arbejde. Det blev foreslået, 

at vi ser nærmere på de eksisterende netværk, der allerede eksisterer både gennem spejder-

organisationerne (og teologisk-pædagogisk center) og YFC. 

 

Baptisternes Kvindeforbund foreslog desuden, at kirkerne i Danmark (her Danske Kirkers 

Råd/Økumenisk Forum) går ind i arbejdet med anti-trafficking.  

- Der kommer til at være aktiviteter den 18. oktober, der er anti-trafficking dag.  

 

- KIT arbejder meget med anti-trafficking og vil blive inviteret med på det kommende møde i 

Forretningsudvalget for eventuelt samarbejde.  

 

Senere i dag vil det ved Rådsmødet blive drøftet, om der skal etableres et visionsudvalg 

med henblik på udarbejdelse af det fremtidige arbejde.  

 



- Der blev indstillet til, at anti-trafficking og det arbejde, der foregår i Baptistkirkens 

Kvindeforbund og KIT bliver arbejdet videre med i regi af Økumenisk Forum. 

 

- Desuden blev det foreslået, at Økumenisk Forum arbejder med en kirkelig vinkel af 

håndtering af asylansøgere med inspiration fra Sverige. Konkret drejer det sig om at 

udarbejde/oversætte det svenske materiale om flygtninge.  

- Sekretariatet følger op på forslagene og finder ud af, hvordan der kan følges op. 

 
8. Kommende møder 

Fællesmøde: Den 6. november 2010 i forlængelse af Økumenisk Efterårskursus 

 

Årsmøde 2011: 14. maj 2011 (muligvis i Jerusalemskirken i København). 

 

9. Eventuelt 

Der blev udtrykt medfølelse med Den Katolske Kirke og dens medlemmer på baggrund af 

det enorme fokus der er på de katolske præster for tiden.  
 


