
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Frederiksberg d. 21. juni 2012 

Dagorden 

 

1. Velkommen og godkendelse af dagsorden ved Anders Gadegaard 

- Underskrivning af referat. 

- Dagsorden godkendt.  

 

2. Nyt fra 

Sekretariatet 

- Nyt om personalet. 

- Hanna Smidt går på barselsorlov i slutningen af juni 2012.  

Mads Christoffersen laver et opslag til hjemmesiden med jobannonce som barselsvikar fra august 

i minimum 6 mdr.   

 

- Årsberetning 2011: Vi er i gang med at redigere og lave layout på Årsberetningen. Der 

mangler kun at blive læst korrektur. Derefter bliver den trykt og sendt ud i 

begyndelsen af april. 

 

- Nordisk-baltisk sekretariatsmøde i Sverige i januar. Næste gang er DKR/MKR vært for 

mødet. Det bliver 29.-31. januar 2013.  

Anders Gadegaard foreslog, at der blev lagt en KV-forberedelseskonference lige op til. 

Det er blevet drøftet i de nordiske sekretariater, men den bliver nok planlagt i april/maj 

2013. Dagen inden dette nordiske møde er der CEC-preassembly den 28. januar 2013. 

 
- ”Conciliar ecumenism” – en KV-konsultation i Libanon i februar. Mads Christoffersen 

deltog.  

- Rapport/statement fra Kirkernes Verdensråd om konsultationen, lægges på hjemmesiden, når 

den er modtaget. 

 

- Afholdte arrangementer, som sekretariatet har været involveret i: Migrantgudstjeneste, 

temadag om Grøn Kirke og liturgi, arrangement om kvinder og fattigdom.  
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Det er blevet foreslået, at vi laver en liturgi-gruppe, der drøfter liturgi og planlægger 

arrangementer/temadage om økumeni og liturgi. Holger Lam og Jan Nilsson har meldt 

sin interesse for at være med. 

- FU bakkede op om, at et udvalg nedsatte sig selv og planlagde sådanne temadage.  Desuden blev 

det foreslået, at der også blev holdt arrangementer i Jylland.  

- Sekretariatet tager kontakt til Holger Lam og Jan Nilsson. FU støtter et sådant udvalg.  

 

- Kommende arrangementer, som sekretariatet er involveret i:  

Stiftsdag i Roskilde Stift, Årsmøde 2012, Migrantkonference og Folkemødet 2012. 

Vi har rundet de første 100 grønne kirker. Det fejres ved festgudstjeneste den 25. marts 

kl. 19.30 i Roskilde Domkirke i forlængelse af Roskilde Stiftsdag.  

 

- Kommende udenlandske aktiviteter: Mads Christoffersen er inviteret til det årlige møde 

med generalsekretærerne fra Europa. Det bliver i Skotland 17-20. april. Mads 

Christoffersen er desuden i gang med at planlægge Dialogkonferencen i maj i Libanon.  

 

- Det Økumeniske Studielegat er delt ud for 2012.  

 

- Bibelselskabet: Ved det kommende repræsentantskabsmøde skal der vælges medlemmer 

af de 10 stiftsudvalg. DKR skal udpege 1 repræsentant i hvert stift. Lige nu mangler vi 

kun Aarhus Stift, før der er fundet til alle stifterne.  

- Vi vil gerne invitere de 10 repræsenter for Bibelselskabet til et møde med DKR. Vi inviterer også 

Morten Thomsen Højsgaard.  

 

Stående Udvalg 

- Årsmøde er den 12. maj og afholdes på Liselund med fokus på mission og dialog.  

Det meste er forberedt, men vi vil gerne have, at der er nogen der står for 

gudstjenesten.  

- Vi spørger Holger Lam og Jan Nilsson om de vil arrangerer en gudstjeneste. Torben Hjul 

Andersen kunne være oplagt som prædikant.  

 

3. Opfølgning på høringssvar i februar ved Erling Tiedemann  

Erling Tiedemann orienterede kort om høringssvaret til Kirkeministeriet i forbindelse med 

forslag om vielse af to personer af samme køn. 

 

Netop i dag har Kirkeministeriet og Socialministeriet fremsat lovforslag. Vores høringssvar 

fremgår ikke af lovforslaget, men det står dog i bemærkningerne, at de andre trossamfund 

har mulighed for at sige nej til vielser af to personer af samme køn uden dermed at miste 

deres vielsesmyndighed.  

 

Frihed og lige vilkår vil drøfte dette på deres næste møde.  

- Mads Christoffersen skriver til Bent Hylleberg, om det er noget arbejdsgruppen vil gå videre 

med, at vores svar ikke er afspejlet i forslaget.  

- Vores høringssvar ligger især vægt på, at trossamfundenes vielsesmyndighed ikke afhænger af 

deres godkendelse af at gennemføre vielser af personer af samme køn.  



- Der er ingen grund til at gøre mere nu. Vi afventer og ser hvad høringsnotatet siger.  

 

4. Forberedelse af møde hos Kirkeministeren den 19. marts  

Hvad skal vi have med af temaer til drøftelse/præsentation (herunder forslag fra Frihed og 

Lige Vilkår)? 

Ministersekretæren ringede i denne uge for at høre hvilke temaer, vi ville drøfte med 

ministeren. Vedhæftet finder I en sådan liste. Dog skal vi sende en revideret liste efter FU-

mødet, når vi har justeret denne. 

- MC finder brev om problemet angående automatisk tilmelding i Folkekirken ved indrejse og 

sender til FU. 

- MC sender liste over områder til drøftelse  til godkendelse af FU og derefter til kirkeministeren. 

 

5. Orientering og status på Dialogkonference 2012 

- Deltagere 

- Program 

- PR, hjemmeside, presse 

- Økonomi 

 

Mads Christoffersen gennemgik program og deltagerlisten. 

- Program sendes til FU 

 

- Skriv en præsentation til alle deltagerne med formål for konferencen og en skarphed om hvorfor 

vi er samlet til denne konference. 3 punkter.  

 

- Vi vil være prægnante omkring de enkelte emner.  

 

- Vi skal sende et brev til Kirkernes Verdensråd, om at de kan sende en deltager på egen regning.  

 

-  

6. Årsmøde 2012   

- Program (vedhæftet) 

- Gudstjenesten – vi skal finde ud af hvem der står for den. 

- Dagsorden Rådets årsmøde – forslag til punkter. 

Status på arbejdsgrupperne. Optagelse af nye medlemmer.  
- Liturgiudvalg. Skulle vi oprette en ny liturgisk arbejdsgruppe med fokus på økumeni 

og liturgi (samtaler, studier, gudstjenester og temadage)? Det er en ad hoc gruppe, der 

skal forberede en temadag i efteråret 2012.  

 
- Dagsorden for Økumenisk Forum  

- Optagelse af nye medlemmer: OSMTH vil søge om optagelse i Økumenisk Forum 

- Det praktiske/hængepartier? 

- Mads Christoffersen følger op med Liselund. 

 
- Mads Christoffersen sender forslag til dagsorden til FU.  



 
- Valg til Forretningsudvalg. Jens Christensen (næstformand) og Peter Götz er på valg. 

Valgår: Aase Rønkilde (2011), Erling Tiedemann (2011), Anders Gadegaard (2010), Peter 

Fischer-Møller (2010), Rita Jørgensen (2010), Peter Götz (2009) og Jens Christensen 

(2009). 

 

- Jens Christensen genopstiller ikke.  

- Peter Götz genopstiller – muligvis som næstformand. 

 

Foreslåede kandidater: 

Birgitte Brekke (Frelsens Hær), Holger Lam (Baptistkirken) og Britta Kornholt 

(Baptistkirken). 

 

Den kandidat, der siger ja til at være kandidat, skal nævnes på Årsmødets dagsorden. 

- Peter Götz drøfter det med Rita Jørgensen og Jens Christensen.  

 

 

7. Økonomi: Årsregnskab 2011 (bilag) 

Drøftelse/indstilling til godkendelse 

Årsregnskabet er blevet drøftet af Aase Rønkilde, Preben Brohus og Mads Christoffersen 

og efterfølgende blevet justeret af revisor.  

Årsregnskab 2011 blev godkendt og underskrevet. Skal desuden underskrives på årsmøde af dirigent.  

- Fra 2013 laves budgettet således at det følger posterne i regnskabet mere præcist i teksten. 

 

Det blev kommenteret, at der er meget at glæde sig over – også at vi har fået alle 

kontingenter som budgetteret. I 2012 er næsten alle kontingenter allerede modtaget.    
 

8. Næste møde 

19. juni 2012 kl 16-18 med efterfølgende middag. 

 

9. Eventuelt 

- Anders Gadegaard tager en samtale med Julia Thordal og Micheal Bestawrous angående Den 

Koptiske Kirke i Danmark. Derefter sender vi et brev til dem.  

- Fra 10. april sender vi breve mm. til Den  

- Folder for Danske Kirkers Råd trykkes og sendes ud til alle kirkesamfund. DOG skal  Markens 

Liljer fjernes fra listen over medlemmer.   


