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Frederiksberg d. 1. juni 2011 

 

Tilstede med stemmeret: Birthe Juel Christensen (Folkekirkens Nødhjælp), Peter Gabrielsen 

(Malteserraadet), Dorte Sørensen (Haderslev Stift), Thorsten Rørbæk (Økumenisk Ungdom), Sofie 

Eriksen (Økumenisk Ungdom), Birgit Thomassen (Aalborg Stift), Lars Rasmussen Brinth (Aalborg 

Stift), Finn Kier-Hansen (YFC), Ole Lennart Andersen (Viborg Stift), Gunnar Pelinka (Svenska 

Kyrkan), Jacob Nielsen (Studentermenigheden i Århus), Ole Sørensen (Fyns Stift), John Kingp 

Bech Jensen (Roskilde Stift), Else Marie Riis Madsen (Ribe Stift), Ole Birch (Metodistkirken), 

Henning Bjerno (Metodistkirken), Preben Bakbo Sloth (Den folkekirkelige AIDS-tjeneste/Markens 

Liljer), Mia Andersen (Markens Liljer), Alice Brask (Malteserraadet), Hjørdis Høegh-Andersen 

(Lolland-Falster Stift), Poul Erik Knudsen (KFUM-Spejderne), Karen Vibeke Klausen (Kirkeligt 

Centrum), Morten Skrubbeltrang (FDF), Erik Mollerup (Kirkefondet), Alice Pedersen (KFUM/K), 

Morten H. Sørensen (KFUM/K), Anni Louise Albæk (IKON-Danmark), Priya Skrubbeltrang 

(IKON-Danmark), Birgitte Brekke (Frelsens Hær), Michael Marvell (Frelsens Hær), Christian 

Pedersen (Folkekirkens mellemkirkelige Råd), Jacob M. Rönnow (FDF), Bøje Pedersen 

(Missionsforbundet), Erling Tiedemann (Den Katolske Kirke), Karen Bolette Berg (De Grønne 

Pigespejdere), Rita Jørgensen (Danske Kirkers Råd), Karin L. Christensen (Danske Baptisters 

Kvindeforbund), Anne Mie Skak Johansson (Dansk Oase), Helle Østergreen-Johansen (Danmarks 

Økumeniske Kvindekomite), Morten Thomsen Højsgaard (Bibelselskabet), Bent Hylleberg 

(Baptistkirken), Inge S. Lund (De Grønne Pigespejdere), Bess Serner-Pedersen (Alpha Danmark), 

Marie Bohn Olsen (Studentermenigheden i Århus) og Elizabeth Knox-Seith (Den folkekirkelige 

AIDS-tjeneste). 

 

Tilstede uden stemmeret: Poul Kirk (Frikirkenet), Jørgen Thaarup (Metodistkirken), Joshua 

Kyeremeh (Metodistkirken), Martin Bonde (Økumenisk Ungdom), Niels Engelbrecht (Den 

Katolske Kirke), Maria Pedersen (sekretariatet), Ellen Margrethe Krabbe (sekretariatet), Mads 

Christoffersen (sekretariatet), Linda Rönnow (sekretariatet) og Jens Christensen (Danske Kirkers 

Råd) 

 

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 

 

 

Referat for møde i Økumenisk Forum  

lørdag den 14. maj 2011 kl. 10.00-11.30  

i Jerusalemskirken, Rigensgade 19, 1316 København K 
 

mailto:dkr@danskekirkersraad.dk
http://www.danskekirkersraad.dk/
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1. Velkommen ved formand for Økumenisk Forum Rita Jørgensen 

Rita Jørgensen bød velkommen. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 
- Valg af stemmetællere kom på som punkt. 

- Dagsorden godkendt 

  

3. Navneopråb 
Præsentationsrunde med navn og kirke/organisation. 

 

4. Valg af stemmeoptællere 

- Birthe Juel Christensen (Folkekirkens Nødhjælp) og Henning Bjerno (Metodistkirken) 

blev valgt som stemmetællere. 

 

5. Danske Kirkedage 

a. Orientering. 

Formand for Styrelsen Poul Erik Knudsen (KFUM-Spejderne) orienterede om 

arbejdet med Danske Kirkedage frem mod Aalborg 2013.  

Der har været en omfattende evaluering af Danske Kirkedage. Den kan man 

læse på www.danskekirkedage.dk. 

 

Styrelsen har mødtes 4-5 gange siden august 2010 for at komme godt i gang med 

forberedelserne til Danske Kirkedage i Aalborg 9.-12. maj 2013. Der har været 

afholdt visionsdag i Brønderslev, hvor godt 70 deltagere kom med ideer og 

overvejelser omkring den kommende planlægning. 

 

Der er fundet en formand for Kirkedage-komiteen, Viggo Ernst Thomsen. 

Christen Sinding er blevet ansat som sekretær for Aalborg Stift til at arbejde 

med Kirkedage. Jørgen Thaarup (Metodistkirken) er valgt som næstformand til 

komiteen. De skal nu finde de personer, der skal sidde med i de lokale udvalg. 

Alle tre deltager desuden ved Styrelsens møder for at sikre åbenhed og god 

kommunikation. 

 

Det har vist sig frugtbart, at have denne struktur med Styrelsen, der sikrer 

kontinuitet mellem Kirkedage-arrangementerne.   

 

b. Komite og udvalg 

Alle blev opfordret til at finde personer i deres kirkesamfund og organisationer, 

der vil være med til at sætte præg på Danske Kirkedage 2013. 

 

http://www.danskekirkedage.dk/
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Jørgen Thaarup orienterede om komiteen med en opfordring om engagement. 

Lige nu er man i gang med at forberede alt det praktiske omkring lokaliteter, 

overnatning, bespisning og lokaltransport. Det er på plads inden sommerferien.  

 

Det drøftes, hvilke udvalg der skal nedsættes. Program, Mulighedernes Marked 

spiritualitet og unge er nogle af de områder, der skal nedsættes udvalg for.  

 

- Der er allerede mange, der har meldt sig til disse forberedelser, men alle organisationer 

opfordres til at finde personer og til at bidrage til planlægningen. 

 

Der er megen inspiration at hente bl.a. fra Visionsdagen for Danske Kirkedage. 

Desuden er det oplagt at hente inspiration fra Tyske Kirkedage, der afholdes 

umiddelbart inden de danske.   

 

- Der er brug for idemennesker og for folk, der vil engagere sig i den konkrete 

planlægning. Udvalgene skal besættes inden efteråret, så vi kan komme godt i gang.  

 

Det er vigtigt, at ungdomslejren planlægges godt. Men det er en erfaring, at den 

formes, når programmet for det øvrige planlægges.  

 

Hvad angår tema er der lige nu tre i spil, men komiteen er forsigtig med at låse 

sig fast på noget. Forslag til tema er velkomne. I efteråret vil man lægge sig fast 

på tema, så det kan være klart. Temaet skal ”lukke op” og ikke være begrænset.  

 

Det er vigtigt, at vi som kirker også har et globalt udblik. Det er vigtigt, at vi 

som kirker i Danmark bliver stadig mere bevidste om, at vi er kirke i verden. 

 

- Frikirkerne kunne have fyldt mere i Viborg 2010. Men for at det kan lade sig gøre er det 

vigtigt, at frikirkerne og Den Katolske Kirke kommer med allerede i forberedelsen. 

 

c. Godkendelse af nyt kommissorium 

Styrelsen for Danske Kirkedage nedsættes af Økumenisk Forum. Derfor blev 

udkastet til et nyt kommissorium for styrelsen drøftet med henblik på 

godkendelse. Kommissoriet vil blive underskrevet af formand for Rådet. 

  

Det gamle kommissorium er blevet justeret i forhold til det arbejde, som 

styrelsen har lavet de sidste år.  

 

Omkring Styrelsens opgaver har vi præciseret, at det er dens opgave at have det 

overordnede ansvar. Det er præciseret, at Styrelsen nedsætter komiteen lokalt.  
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Ellers er det især omkring forretningsorden og referat, der er ændret.  

 

- Kommissoriet blev enstemmigt godkendt. 

 

6. Valg af formand og 2 medlemmer til Danske Kirkedages styrelse 

Styrelsen vælges af Økumenisk Forum. I år er formanden og 2 medlemmer på valg. 

 

a. Valg til formandsposten 

- Poul Erik Knudsen (KFUM-Spejderne) genopstiller som formand.  

- Poul Erik Knudsen blev enstemmigt valgt som formand. 

 

b. Valg af 2 medlemmer 

Alle er blevet inviteret til at finde kandidater. Især er frikirkerne blevet opfordret til 

at finde kandidater.  

- Bess Serner-Pedersen (Alpha-Danmark) genopstiller som medlem.  

- Jørgen Thaarup (Metodistkirken) og Poul Kirk fra Frikirkenet og Domino 

blev opstillet som kandidater. 

 

Kandidaterne præsenterede sig selv og deres vision for Styrelsens arbejde i Danske 

Kirkedage. 

 

- Bess Serner-Pedersen og Poul Kirk er valgt til Styrelsen 

- Jørgen Thaarup er valgt som suppleant. 

 

7. Valg til Stående Udvalg 

Der skulle vælges to medlemmer af Stående Udvalg. Ståede Udvalg består af 5 

personer og repræsenterer Økumenisk Forum i Rådet. Udvalget mødes 3-4 gange 

om året typisk samme dag som Rådets møder. 

 

På valg: 

- Alice Pedersen (KFUM/K) genopstillede.  

- Poul Erik Knudsen (KFUM-spejderne) genopstillede ikke. 

 

Økumenisk Ungdom indstillede Thorsten Rørbæk som kandidat.  

 

- Thorsten Rørbæk er valgt som nyt medlem af Stående Udvalg. 

- Alice Pedersen blev genvalgt som medlem af Stående Udvalg. 

 

8. Kort orientering om/drøftelse af den nye Arbejdsplan 2011-13 (vedlagt) 

Ved Rådsmødet senere samme dag blev den nye Arbejdsplan 2011-13 drøftet med 

henblik på vedtagelse.  
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Udkastet til arbejdsplanen blev formuleret efter Visionsdagen i september 2010 og 

Fællesmødet i november 2010. I januar 2011 blev udkastet sendt ud til alle 

repræsentanter for Rådet og Økumenisk Forum. De kommentarer der har været 

siden da er blevet tænkt med i denne endelige udgave. 

 

9. Orientering om projektgrupperne: Klimagruppen og Migrantgruppen 

Mads Christoffersen orienterede. 
 

Om Klimagruppen: 

 

Grøn Kirkelig Organisation 

Nu er det muligt at blive Grøn Kirkelig Organisation. En tjekliste samt vejledning 

blev delt ud med en opfordring om at bruge den i sin organisation. Kommentarer 

og justeringer er velkomne.  

  

Kursusdag den 3. september 2011  

Der afholdes kursusdag i Grøn Kirke. Det sker den 3. september 2011 i Sankt 

Jørgensbjerg Sognegård i Roskilde. Der vil både være oplæg om lokale erfaringer 

og globalt udsyn, om tjeklisten og om teologiske overvejelser bag Grøn Kirke med 

inspiration til gudstjeneste og kirkernes/organisationernes daglige liv. 

 

Grøn Avis 

En ny Grøn Avis blev lanceret. Flere eksemplarer kan rekvireres gratis på Danske 

Kirkers Råds sekretariat - dog skal der betales for porto. 

 

Roskilde Stift 

Samarbejdet mellem Danske Kirkers Råd og Roskilde Stift går godt med henblik på 

at gøre Stiftet grønt. Det sker til glæde for stiftet og som inspiration for såvel andre 

stifter som hele kirkesamfund. Der har været megen interesse om samarbejdet. 

Også DR1 Pengemagasinet har ved en gennemgang af Folkekirkens økonomi 

fundet ud af, at der ud af de 400 mio. kr. om året, der kunne spares, kunne 100 mio. 

kr. spares alene i energiforbrug. 

  

Grøn Kirke mærke  

Et mærke er ved at blive udviklet til brug for de kirkelige børne- og 

ungdomsorganisationer – og andre ungdommelige sjæle. Vi laver et mærke, som 

FDF’ere og spejdere kan få ved at løse opgaver, ligesom de kan få andre mærker i 

deres lokale forening. Mærket bliver lanceret sammen med en klimagudstjeneste på 

FDFs landslejr til sommer. 
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Om Migrantgruppen: 

 

Igen i år forbereder vi en konference for 30-40 migrantpræster. Det bliver 3 dage i 

Kristi Himmelfartsferien. Der kommer gode oplæg bl.a. af Biskop Karsten Nissen 

og vores egen formand Anders Gadegaard.  

Workshops hvor der deles erfaringer og viden og visioner fra migrantkirkerne. 

 

Vi takker for Migrantgruppens store arbejde med at forberede konferencen. Især 

Birthe Munck-Fairwood har ydet en flot indsats med at skaffe midler fra fonde, 

menigheder og stifter til at dække migrantpræsternes deltagelse. Konferencen 

afholdes på Brogården. 

 

Vi planlægger desuden en flerkulturel og økumenisk Hellig Trekongers 

gudstjeneste fredag den 6. januar 2012 i Københavns Domkirke som et samarbejde 

mellem flere migrantkirker og Natkirken i Domkirken og Migrantgruppen. Det ser 

vi frem til. 

  

10. Eventuelt 

Der var ros til arbejdet i Danske Kirkers Råd, Økumenisk Forum, Danske 

Kirkedage og sekretariatets arbejde. 

 

11. Kommende møder 

Stående Udvalg holder møde den 30. maj 2011.  

Fællesmøde på Nyborg Strand den 5. november 2011 

Årsmøde 2012. Dato besluttes ved Rådsmødet.  

 

 

For referatet: Mads Christoffersen 


