
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Frederiksberg d. 23. maj 2013 

 

Tilstede: Rita Jørgensen (Danske Kirkers Råd), Lone Møller-Hansen (Baptistkirken), Preben 

Schousboe (Bibelselskabet), Inger Harbo Andersen (Danmarks Økumeniske Kvindekomite), Karin 

Lignel Christiansen (Danske Baptisters Kvindenetværk), Maria Pedersen (sekretariatet), Mads 

Christoffersen (sekretariatet), Mette Ladefoged (Helsingør Stift), Karen Bolette Berg (De Grønne 

Pigespejdere), Anita Holm Ghabrial (Den Koptiske Kirke), Erling Tiedemann (Den Katolske Kirke), 

Kirstine Rønnow Due (Diakoniåret), Mikael Giødesen (Det Økumeniske Center), Stan McCuin 

(Gospel Church Int.), Poul Erik Knudsen (KFUM-Spejderne), Christian Pedersen (Folkekirkens 

mellemkirkelige Råd), Alice Pedersen (KFUM og KFUK), Peter Villadsen (Kirkefondet), Michael 

Jensen (OSMTH), John Kingo Bech Jensen (Roskilde Stift), Karen Vibeke Clausen (Kirkeligt 

Centrum) og Birgit Thomassen (Aalborg Stift). 

 

1. Velkommen ved Rita Jørgensen, formand for Stående Udvalg 

- Rita Jørgensen bød velkommen til mødet. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

- Dagsorden godkendt.  

 

3. Navneopråb 

- Kort præsentation.  

 

4. Valg af stemmetællere 

- Punkt annulleret.  

 

5. Ansøgning om medlemskab (se bilag) 

  Diakoniåret søger om medlemskab af Økumenisk Forum. Formelt ligger 

beslutningen om godkendelse af medlemskab hos Rådet, men på indstilling fra 

Økumenisk Forum. 

Peter Bangs Vej 1D 

DK-2000 Frederiksberg 

Danmark 

Tel + 45 3543 2943 

Fax + 45 3838 1793 

 dkr@danskekirkersraad.dk 

 www.danskekirkersraad.dk  

Referat for møde i Økumenisk Forum  

Den 20. april 2013 kl. 10.00  

 

Kirken i Kulturcentret 

Drejervej 11-21. 2400 København NV. 

 

 

 

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


  

  Diakoniåret har eksisteret side 1979. Det er en organisation, der formidler 

arbejde for unge mennesker til kirker. Diakoniåret formidler kontakten for 

udenlandske unge, der kommer til Danmark og til danske unge, der tager til 

udlandet. Diakoniåret er desuden aktive omkring romaers vilkår i Europa.  

 

  Diakoniåret er en lille organisation, der modtager bidrag fra en række kirkelige 

organisationer. 

 

- Økumenisk Forum indstiller til Rådets møde senere på dagen om optagelse af 

Diakoniåret.  

 

 

6. Danske Kirkedage ved formand Poul Erik Knudsen 

 

Styrelsen 

Poul Erik Knudsen fortalte om forberedelserne til Danske Kirkedage set fra 

Styrelsen. Der er ydet et flot stykke arbejde fra alle de involverede og et 

program er blevet til.  

 

Styrelsen er valgt af Økumenisk Forum. Der er ikke valg i år, men næste år er 

tre personer på valg. Poul Erik Knudsen (KFUM-Spejderne) er formand. Poul 

Kirk (Pinsekirken), Bess Serner-Pedersen (Alpha-Danmark), Bitten S. Kjær 

(FDF) og Anne Mie Skak Johanson (Dansk Oase) er medlemmer af styrelsen.  

 

Danske Kirkedage 2016 bliver i København. Der er ikke endelige aftaler på 

plads, men Københavns Stift har sagt ja til samarbejdet.  

 

Danske Kirkedage er et økumenisk arrangement og det er vigtigt, at alle er med 

fra starten. I efteråret afholdes et møde med centralt placerede folk fra kirker og 

organisationer. I foråret 2014 holdes en visionsdag, hvor alle er inviteret. 

Derefter nedsættes komiteen og udvalg og arbejdet kan begynde.  

 

Anne Mie Skak Johanson har været primus motor for udarbejdelsen af en 

manual for Danske Kirkedage med økonomisk støtte fra Økumenisk Fond. Det 

er ikke en færdig manual, men et udgangspunkt for at komme godt i gang.  

 

Komiteen  

Christian Pedersen fortalte om forberedelserne til Danske Kirkedage set fra 

komiteen. Programmet er færdig og en avis er ved at blive trykt. Per Arne Dahl, 



stortingspræst i Norge, vil være en af hovedtalerne med et oplæg om at rejse sig 

efter en rystelse. 

  

Kirkedage kommer til at foregå centralt i byen. Hovedforedrag og 

Mulighedernes Marked kommer til at foregå i Kongrescentret. Men der er 

mange arrangementer som f.eks. koncerter, der kommer til at foregå nede på 

havnen. Der er noget for en hver smag på Kirkedage.  

 

Åbningsgudstjenesten kommer til at foregå i Gigantium med plads til 5.000 

personer. Der er et ungdomsprogram, hvor bl.a. det canadiske kristne band 

Bondless kommer. Desværre har efterskolerne været nødt til at melde afbud 

grundet konsekvenserne af lockout. Men der kommer et flot børneprogram.   

 

Blandt hovedtalerne er Biskop Munib Younan (LWF), Olav Fykse Tveit (WCC), 

Per Arne Dahl (N) og Glen Stassen (Fuller). Der er masser af musik undervejs 

heriblandt Chris Minh Doky.  

Mulighedernes Marked har været udsolgt i lang tid.  

 

Desværre har der ikke været noget i Kristeligt Dagblad om Danske Kirkedage 

ud over annoncering fra Kirkedage selv. Desværre ønsker KD især at skrive om 

konfliktstof og det er der ikke umiddelbart i Danske Kirkedage, der er præget af 

mangfoldighed og et godt samarbejde. Jyllandsposten, Nordjyske og Politiken 

vil gerne skrive om Kirkedage.   

 

Der er 800 tilmeldte (primo april). Det er det samme antal som i Viborg på den 

tid. I Aalborg er det målet, at der skal være 5.000 deltagere i alt. Om lørdagen 

deltager 1.500 personer fra menighedsrådene i Aalborg Stift.  

 

Kommentarer fra organisationerne    

Det blev annonceret, at OSMTH holder en reception for biskop Younan om 

fredagen kl. 15.30. OSMTH har booket en del hotelværelser og har 8 værelser i 

overskud på hoteller centralt i Aalborg. Alle er velkommen til at tage kontakt til 

Michael Jensen (OSMTH), hvis man er interesseret.  

 

KFUM  og KFUK og FDF har valgt at støtte alle fra deres organisationer med 

500 kr ved tilmelding. Det er en god måde, at organisationerne støtter deltagere 

ved tilmelding.  

 

Bibelselskabet har en bus, der kører rundt i Nordjylland, hvor der vil være 

oplæsning fra Den Nye Aftale som optakt til Danske Kirkedage. Det er en del af 



Bibelselskabet promovering af Kirkedage. Dette arrangement kaldes ”Det 

rullende Bibelmarathon”.  

 

Der er tidebøn i Ansgarkirken. Mette Ladefoged står for et arrangement samme 

sted. 

 

Danske Kirkers Råd har en stand på Mulighedernes Marked (stand 1). Desuden 

er DKR vært for et seminar om fremtidens økumeniske efterårskurser. Det er 

fredag aften kl 21.15. 

Lørdag kl 15.30 er der et seminar om Danske Kirkedage, hvor alle er velkomne.  

 

 

7. Valg til Stående Udvalg 

Rita Jørgensen er på valg som formand og genopstiller. Thorsten Rørbæk 

(Økumenisk Ungdom) er på valg som medlem og genopstiller. Alice Pedersen 

(KFUM/K) er på valg og genopstiller ikke. Alle har været inviteret til at finde 

kandidater. 

- Rita Jørgensen er genvalgt som formand for Stående Udvalg 

- Thorsten Rørbæk er genvalgt på vegne af Økumenisk Ungdom 

- Stående Udvalg finder en kandidat til Stående Udvalg, som dog formelt skal godkendes 

ved næste Fællesmøde.  

 

 

8. Orientering fra arbejdsgrupper  

- Punktet udsat til Rådsmødet senere i dag.  

 

9. Eventuelt 

- Intet til referat. 

 

10. Kommende møder 

Der er fællesmøde den 21. november kl. 15.00-18.00 

 

 

 

 

For referatet: Mads Christoffersen. 


