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Referat for Fællesmøde den 6. november 2010 kl. 14.00-17.00. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Frederiksberg d. 23. november 2010 

 

 

Tilstede: Preben Brohus (Apostolsk Kirke), Inge Lund (KFUK), Inger Klyver (Baptisternes 

Kvindeforbund), Holger Lam (Baptistkirken), Jens Christensen (Danske Kirkers Råd), Tage 

Kleinbeck (Bibelselskabet), Inge-Lise Lollike (Danmarks Økumeniske Kvindekomite), Rita Jørgensen 

(Danske Kirkers Råd), Mogens Kjær (Danmission), Inge Krabbe-Sørensen (Baptisternes 

Kvindeforbund), Andreas Dybkjær (sekretariatet), Ellen Margrethe Krabbe (sekretariatet), Hanna 

Smidt (sekretariatet), Karen Bolette Berg (De Grønne Pigespejdere), Jacob Rönnow (FDF), Peter 

Fischer-Møller (Folkekirkens Mellemkirkelige Råd), Dorte Sørensen Tungelund (Haderslev Stift), 

Mette Ladefoged (Helsingør Stift), Flemming Kramp (Kirkeligt Centrum), Peter Gabrielsen 

(Malteserraadet), John Kingo Bech (Roskilde Stift), Marie Bohn Olsen (Studentermenigheden i 

Århus), Aase Rønkilde (Vor Frue Kirke), Birgit Thomassen (Aalborg Stift), Bess Serner-Pedersen 

(Alpha-Danmark), Anders Gadegaard (Danske Kirkers Råd), Czeslaw Kozon (Den Katolske Kirke), 

Erling Tiedemann (Den Katolske Kirke), Peter Götz (Det Danske Missionsforbund), Helle 

Rosenkvist (Det Økumeniske Center), Sofie Vestergaard (Økumenisk Ungdom), Christian Pedersen 

(Folkekirkens Mellemkirkelige Råd), Birthe Juel Christensen (Folkekirkens Nødhjælp), Henrik 

Andersen (Frelsen Hær), Michael Marvell (Frelsens Hær), Alice Pedersen (KFUM/K), Poul Erik 

Knudsen (KFUM-Spejderne), Alice Brask (Malteserradet), Preben Bakbo Sloth (Markens Liljer), 

Henning Bjerno (Metodistkirken), Keld Munck (Metodistkirken), Merete Andersen (Roskilde Stift), 

Jacqueline Ryle, Elisabeth Knox-Seith (Folkekirkens AIDS-tjeneste).  

 

Dette års Fællesmøde var delt op i to dele: En forretningsdel og en visionsdel, der kiggede 

fremad mod en ny arbejdsplan fra 2011. 

 

 

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 

Til  

Repræsentanter og sekretariater i Danske 

Kirkers Råd og Økumenisk Forum. 
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Forretningsdel 

 

1. Velkommen ved Anders Gadegaard (AG) 

AG bød velkommen til alle – især de nye repræsentanter, der var med for første gang.  

 

2. Nyt fra 

- Sekretariatet (Mads Christoffersen/MC) 

MC orienterede om sekretariatet med en særlig tak også til den frivillige indsats, der 

bliver ydet på sekretariatet. Desuden orienterede MC om den konference om fred og 

forsoning, han havde været til i Sydkorea sammen med 120 andre deltagere fra 50 

forskellige lande. 

 

-  Stående Udvalg (ved Rita Jørgensen) 

Rita Jørgensen orienterede kort om forberedelserne til Årsmødet 2011 den 14. maj 

2011 og om de kommende valg, der vil blive gjort der.  

 

3. Orientering om Danske Kirkedage ved Poul Erik Knudsen/PEK 

PEK orienterede om Danske Kirkedage. PEK takkede for den fælles indsats med 

forberedelserne og gennemførelsen af Danske Kirkedage 2010. På baggrund af den 

efterfølgende evaluering skitserede PEK, at der generelt var stor tilfredshed med 

Kirkedagene, men at der var områder som PR/information, der skulle styrkes. 

 

Nu er stafetten givet videre til Aalborg, hvor der i slutningen af august var et stort 

møde med økumeniske repræsentanter fra Aalborg og fra Danske Kirkers Råd og 

styrelsen. Konferencehallerne er reserveret. Man arbejder på at finde en komite og en 

formand for denne.  

 

- Der afholdes en visionsdag i marts, hvor alle inviteres til at komme med deres ideer og 

visioner for de kommende Kirkedage. Danske Kirkers Råd udsender en invitation til alle.  

 

- Der afholdes valg til formandsposten og to medlemmer af styrelsen ved årsmødet 2011. Det 

vil være en god ide om den nye formand er en frikirkelig person fra Aalborg-området.  

 

Der er 54 kirker og organisationer, der har betalt kontingent til Danske Kirkedage i 

2010. Det er vigtigt, at man betaler kontingentet, så der er et økonomisk grundlag at 

bygge på.  

 

- Alle inviteres til at finde eventuelle nye medlemskirker/organisationer, der kan inviteres til 

at være med.  
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Stiftsrådet i Aalborg har netop besluttet at afsætte midler til en stilling i Aalborg Stift 

som sekretær for Danske Kirkedage. Det er meget generøst af Aalborg Stift. Aalborg 

Kommune har desuden fundet en person, der vil være bindeled med Kirkedage og 

kommunen, ligesom de gerne vil være med til at styrke Danske Kirkedage 2013.  

- Listen over medlemskirker/organisationer sendes ud med referatet. Så kan vi gøre en indsats 

for at brede det længere ud. 

Økonomien i Danske Kirkedage har gjort et underskud på kr. 112.000, således at det 

samlede beløb, der er på Danske Kirkedages konto nu er noget mindre.  

 

4. Økonomi ved Erling Tiedemann 

Det er en vanskelig økonomi, der præger Danske Kirkers Råd. Det fremgår både af 

budget og kontingenter. Det skyldes de økonomiske vanskeligheder, der præger 

mange af vores medlemmer, der igen skyldes de økonomiske vilkår, der præger 

generelt.  

 

Folkekirken har også set sig ude af stand til at leve op til de vedtagne kontingenter. Og 

når vores største medlem har vanskeligheder præger det naturligvis Danske Kirkers 

Råds økonomi.  

 

Grundet medlemmernes økonomiske udfordringer indstillede Forretningsudvalget til 

at godkende Kontingent for 2011 liggende på det samme niveau som i 2010.  

 

Erling Tiedemann afsluttede med en tak til Preben Brohus for det store arbejde, han 

gør på sekretariatet. Der lød også en tak til Andreas Dybkjær og Mads Christoffersen 

for godt samarbejde. 

 

Peter Fischer-Møller tilføjede, at MKR vedkender sine forpligtelser om økonomisk 

støtte og vil gøre alt for at leve op til de kontingenter, der er givet løfte om tidligere. 

Det blev modtaget med glæde af Fællesmødet. 

  

Godkendelse af kontingent 2011 og budget 2011: 

 

- Kontingent 2011 blev enstemmigt vedtaget uden øvrige indvendinger. Kontingentet for 

2011 bliver således ens med kontingentet i 2010.   

 

- Kontingent blev varslet for 2012 med en stigning på 2 % ifht. 2011.  

 

- Budget 2011 blev enstemmigt godkendt.  
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5. Valg til planlægningsgruppe for Økumenisk Efterårskursus  

På baggrund af Rådsmøde i august skal der vælges en repræsentant til at sidde med i 

planlægningsgruppen for Økumenisk Efterårskursus som repræsentant for DKR 

sammen med sekretariatet.  

 

- På baggrund af sidste års evaluering af Økumenisk Efterårskursus indstiller Fællesmødet 

til, at Frikirkeforum finder en repræsentant til gruppen.  

 

6. Kommende valg 2011 

Følgende er på valg ved Årsmødet 2011: 

Forretningsudvalget: Kasserer Erling Tiedemann og medlem Ann Skov Sørensen 

Danske Kirkedage: Formand Poul Erik Knudsen, Bess Serner-Pedersen og Hans 

Henrik Lund 

Stående Udvalg: Poul Erik Knudsen og Alice Pedersen 

 

- Medlemskirker – og organisationer opfordres til at finde kandidater til de forskellige udvalg 

inden Årsmødet 2011.  

 

7. Evaluering af Økumenisk Efterårskursus 2010 – kort. 

Fredag aften var lige lidt for tung at starte på. Lørdag formiddag var god. Man skal 

tænke med, at en respons til foredrag ikke i sig selv skal være et foredrag, men knytte 

an til det egentlige foredrag som en respons. 

 

- Deltagerne skal blive bedre til at præsentere sig, når de siger noget, så det ikke bliver for 

indforstået især for nye deltagere.  

 

Formen: Hvad ved vi, hvad tror vi og hvad gør vi? Men skal der være mere af det, der 

er til direkte inspiration i vores egen sammenhæng? Formen er god med et foredrag 

med tyngde. Det vil være godt at få powerpoint-præsentationen uddelt på papir. Det 

gør det lettere at følge med.  

Hovedkritikken på fredag aften gik på respons-delen.  

Flot gudstjeneste.  

Samlet som helhed har kurset i år været rigtig godt.  

 

- MC tager denne tilbagemelding med til planlægningsgruppen.  

 

8. Kommende møder  

Rådsmøder:  

31. januar 2011 kl. 15-18 hos Frelsens Hær, Thorsgade 48 A, 2200 København N. 

31. august 2011 kl. 15-18 
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Fællesmøde 2011: 

5. november 2011 kl. 14.  

 

Årsmøde 

14. maj 2011 i Jerusalemskirken, Riegensgade 19, København K. 
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Vejen mod en ny arbejdsplan 2011-2013 

 

9. Formandens indledende kommentarer 

Vi har en stor vision om at gøre det synligt for den danske omverden, at man som 

kristen kan udtrykke sig på forskellig vis, men vi har en vilje til at samarbejde og tage 

opgaver op, hvor vores menneskesyn bliver tydelig. Vi er et i Kristus, lige så 

forskellige som vi er. Den vision skal materialisere sig gennem vores konkrete arbejde. 

Det er det arbejdsplanen skal bruges til.  

Det vigtige på Fællesmødet er at tænk, hvordan arbejdet skal fortsætte i Danske 

Kirkers Råd. Vi skal komme med ideer men også komme med forslag til hvordan disse 

ideer konkret skal arbejdes med.  

 

Gruppearbejdet om visioner flyttes til sidst, når vi har hørt om, hvad der er gjort og 

hvad der kunne gøres i fremtiden.  

 

10. Kort opsummering af Visionsdagen: 

 

a) Visioner for DKR (ved Preben Bakbo Sloth) 

På Visionsdagen var der mange ideer, der kom op. Konkret blev der talt om 

arbejdsområder, hvor nogle skulle fortsætte, andre stoppe og endnu andre komme 

ind som nye arbejdsområder. Disse er skitseret på uddelte oversigt over den 

nuværende og den kommende arbejdsplan. I grupperne er det vigtigt at inkluderer 

de mennesker, der faktisk er påvirket af f.eks. HIV/AIDS og trafficking.  

Danske Kirkedage skal nå længere ud i det kirkelige landskab – ikke mindst det 

frikirkelige.  

 

b) Kommunikation/synlighed (Andreas Dybkjær) 

Kommunikation er meget vigtigt for Danske Kirkers Råd til at styrke synligheden. 

Det er vigtigt med en troværdig kommunikation og styrke opmærksomheden på 

de mange gode aktiviteter, der foregår i regi af Danske Kirkers Råd. Det visuelle 

må gerne fylde mere.  

Der blev talt meget om hjemmesider – og om hvordan Danske Kirkers Råds 

hjemmeside bliver styrket ikke mindst som interaktiv hjemmeside og i forbindelse 

med andre relaterede hjemmeside. Danske Kirkedages hjemmeside er allerede nu 

ved at blive udviklet. Der er desuden mulighed for at arbejde videre med de sociale 

medier.  

 

c) Økonomi (Aase Rønkilde) 

Spørgsmålet her var, hvordan vi får mest ud af de midler vi har. Desuden vil vi 

kigge på muligheden for at få en fundraiser, der får løn efter hvor mange midler, 

der kommer ind. Desuden blev det foreslået at oprette Danske Kirkers Råds 
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Venner. Desuden skulle der laves kommunikation med opfordring om at blive 

medlem. 

Ud over et finansielt budget kunne der også komme et tidsbudget. Der skal tages 

kontakt til organisationer, der endnu ikke er med.  

 

11. Kort orientering fra arbejds/-og projektgruppernes formænd om det videre arbejde 

 

a) Frihed og Lige Vilkår vil fortsætte sit arbejde omkring kirkeretlige spørgsmål. F.eks. 

spørgsmålet om kirkeskat og pt. om vielse af bøsser og lesbiske i fht. 

ægteskabslovgivningen.  

b) Det teologiske udvalg har ikke arbejdet siden dokumentet om kirkens natur og 

mission. Det var også her ideen til kontaktgruppen med de muslimske 

organisationer blev skabt. 

c) Kontaktgruppen er sidenhen blevet dannet. Her arbejdes på en kronik om 

religionsfrihed, en fest for 4 kirkelige menigheder og 4 muslimske menigheder og 

nogle særlig udvalgte (politikere), der skal se fællesskabet og endelig en konference 

om religionsdialog, der skal afholdes i Syrien og i Danmark. Over tid kunne denne 

kontaktgruppe måske udvikle sig til et egentligt interreligiøst råd.  

d) Frikirkeforum har en god og bred tilslutning nu. 

e) Børn og Unge- gruppen skal kun eksisterer, hvis de kirkelige børne- og 

ungdomsorganisationer har behov for at der eksisterer en sådan gruppe, der kan 

styrke den side af arbejdet i Dansk Kirkers Råd. De kirkelige børne- og 

ungdomsorganisationer opfordres til at overveje, om og hvordan et sådan 

arbejdsområde kan styrkes/etableres, hvis der er behov for det. 

f) Kirken i det offentlige rum eksisterer ikke. Men har vi en opgave omkring kirken i det 

offentlige rum, der skal varetages? Gruppen overføres ikke til den nye arbejdsplan 

som det er lige nu. Hvis der er behov må der komme et konkret forslag. 

g) Klimagruppen har ydet et stort arbejde med at fokusere på kirkernes engagement op 

til Klimatopmødet. Gudstjenesten i Københavns Domkirke var utrolig flot og 

relevant. Klimaforandringerne er stadig mere aktuelt og til stadig aktuelt for 

kirkernes engagement. Der udarbejdet certificering for de Grønne Kirker, materiale 

til Skabelsestiden, et samarbejde på tværs af landegrænser eventuelt med støtte fra 

EU. Det tværgående samarbejde viste sig også positivt op til Klimatopmødet i 2009. 

Klimagruppen vil fortsætte under den nye arbejdsplan. 

h) Menneskerettighedsgruppen har tidligere holdt gudstjenester og konferencer, men i 

2010 har der været stille. Det er et kirkeligt anliggende at menneskerettighederne 

overholdes. Kommer der en gruppe om anti-trafficking vil det være oplagt, at 

integrere arbejdet med Menneskerettighedsgruppen, der altså ikke som 

selvstændig gruppe fortsat kommer til at eksisterer.  

i) Migrantgruppens arbejde har fokuseret på konferencer for ny- og gammeldanske 

præster med stor succes. Gruppen arbejder pt. på en ny konference den 2.-4. juni 
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2011, hvor alle er velkomne. Desuden arbejder gruppen på at danne et 

Migrantforum, hvor gruppen ser sig selv som en aktør. 

j) Spiritualitetsgruppen har ikke fungeret i længere tid og det arbejde, der skulle gøres 

fungere så udmærket i andre fora. Måske man skulle lave et liturgisk udvalg i 

stedet for, der kunne styrke de interne bindinger i det økumeniske arbejde.  

k) Danske Kirkedage fortsætter som hidtil. 

 

12. Drøftelse om eventuelle nye arbejdsområder: 

 

a. Anti-trafficking (ved Hanna Smidt) 

Der er behov for at kirkerne hjælper de handlede kvinder. KIT spiller aktuelt en vigtig 

rolle sammen med migrantkirkerne. Menneskehandel/trafficking er moderne slaveri.  I 

Danmark er der 2700 handlede kvinder, der er her mod deres vilje.  

 

KIT har oprettet projekt Exit, hvor der arbejdes med gadeteam på Istedgade, hvor 

kvinder fra nigerianske menigheder, der kan tale med de nigerianske handlede 

kvinder. Der er oprettet et drop-in center samt shelters i Europa. Man vil oprette 

shelters herhjemme.  

 

Kirker i Danmark kan være med ved at informere, ved at bede for kvinderne, samle 

penge ind, opsøge bordeller og lave netværk. Kirker kan konkret deltage i denne 

fælles kirkelige koordinerede indsats. Det er et netværk og relationer, der allerede 

eksisterer, men som skal styrkes.  

 

Der er behov for at forankre det i Danske Kirkers Råd. Det vil være oplagt at lave en 

arbejdsgruppe om anti-trafficking. 

 

b. Krop, kirke og menneskelige relationer (ved Birthe Juel Christensen) 

Baggrund for dette forslag er arbejdet med det teologiske materiale One Body. Dette 

arbejde sker sammen med kirkerådene i det sydlige Afrika. Et samarbejde, der egentlig 

blev etableret i kampen mod apartheid.  

De senere år er det nordiske samarbejde med det sydlige Afrika sket med FKN som 

dansk repræsentant.  

 

Det foreslås her, at der etableres en arbejdsgruppe med fokus på krop, kirke og 

menneskelige relationer. Hvordan kan en teologi om kroppen støtte en positiv 

forståelse af egen krop?  

 

Arbejdsgruppen skal være et netværk af allerede eksisterende arbejde. 

Forankringspunkt for nordisk samarbejde. Forankringspunkt for One Body initiativ. 

Strukturen er et samarbejde mellem organisationer/kirker og sekretariatet.  
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c. Migrantkirkeforum. (Mads Christoffersen) 

Orientering om tanker omkring migrantkirkeforum som parallel til Økumenisk Forum 

med repræsentanter ind i Rådet ligesom Stående Udvalg. Vi har talt så meget om at 

styrke relationen til migrantkirkerne. Et Migrantkirkeforum vil være en form,der i 

praksis skal styrke dette forhold.  

Migrantgruppen laver et udkast til en struktur for et sådan forum. 

 

13. Et spørgsmål til fælles overvejelse: 

Visioner for Danske Kirkers Råd – og hvordan opfylder vi dem? Spørgsmål til fælles 

drøftelse. 

 

Fællesmødet blev delt op i grupper, hvor der skulle reflekteres over elementer af vores 

fælles vision. Hvad vil vi prioritere i forhold til vores vision? Følgende blev nævnt til 

brug for det videre arbejde med den nye arbejdsplan. 

 

a) Forbindelsen til ungdomsorganisationerne skal styrkes. Økumenisk Ungdom skal 

bruges som kontakt. Arbejdsområder, der ikke fungere skal lukkes og nye 

relevante skal oprettes.  

b) Vi skal både være en stemme indadtil i kirkerne og udadtil i samfundet. Konkret er 

der behov for arbejde med sårbare mennesker. Migrantkirkerne skal have et forum, 

hvor de også bliver repræsenteret i Økumenisk Forum/Rådet. Ønske om flere 

gudstjenester med fokus på de forskellige arbejdsområder. 

c) Synliggørelse af den kristne røst i det offentlige rum er vigtigt. Fortalervirksomhed 

for udsatte grupper, således at det høres offentligt.  

d) Kirken i det offentlige rum er en følgevirkning af de forskellige arbejdsområder. 

Liturgi og gudstjenesteformer. Der skal være et migrantkirkeforum. Kirken skal i 

det hele taget til at beskæftige sig med kroppen. Sundhed og sandhed. 

e) DKR skal spille en rolle udadtil i forhold til myndigheder og offentlighed. DKR 

skal være de kristnes fælles stemme i forhold til den interreligiøse dialog. DKR skal 

tage et opgør med det gennemsekulariserede samfund. Indadtil skal vi tage de 

opgaver op, som vi kun eller bedre kan løfte i fællesskab end alene – som f.eks. 

Grøn Kirke, krop, etc.  

f) En vision indadtil om at arbejde for kirkernes enhed, hvor vi nærmer os hinanden. 

Det bliver ikke mindre aktuelt, når migrantkirkerne kommer med. DKR skal være 

en stemme udadtil. Enheden indadtil styrkes af synligheden udadtil. Vi skal gøre 

noget der, hvor vi ikke kan gøre det selv.  

g) Vi skal også være pragmatiske og prioritere i forhold til sekretariatets bistand til 

arbejdsområderne. Vi skal vælge 3-4 satsningsområder, hvor sekretariatet skal 

støtte. De andre skal være selvkørende. Der hvor organisationer kører tingene på 
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selvstændig vis skal vi være netværk, mens sekretariatshjælpen ligger et andet sted 

end i DKR (f.eks. KIT vedr. anti-trafficking).   

h) Den økumeniske stemme. Hvordan er vi kirke i dag? Fokuserer på den del af det 

kirkelige landskab, der endnu ikke er med. Det kan også konsolidere indadtil at 

være mere klar på, hvad og hvem vi er udadtil.  

 

14. Næste trin (ved Anders Gadegaard) 

Afslutningsvis opsummerede AG. 

 

- Sekretariatet vil lave et udkast til arbejdsområder og lave kommissorier med 

arbejdsgrupperne. Det skal præsenteres ved Rådsmødet den 31. januar 2011. Men inden da 

skal udkastet sendes ud til alle (også Økumenisk Forum), således at alle har mulighed for at 

bidrage til processen. Det sker umiddelbart inden jul.  

 

 

 

  


