
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Frederiksberg d. 21. maj 2014 
 

Tilstede: Rita Jørgensen (Danske Kirkers Råd), Erling Tiedemann (Den Katolske Kirke), Mogens Kjær 

(Danmission), Inge S. Lund (De Grønne Pigespejdere), Christian Roar Pedersen (Folkekirken), Jørgen 

Thomsen (Folkekirkens Nødhjælp), Gethe Jacobsen (Helsingør Stift), Knud Welander (Frelsens Hær), 

Michael Marvell (Frelsens Hær), Aase Rønkilde Pedersen (Vor Frue Kirke), Gunnar Bach Pedersen 

(Assisikredsen), Karsten Bach (Dansk Oase), Anita Pedersen (Danske Baptisters Kvindenetværk), Karin 

Lignel Christiansen (Danske Baptisters Kvindenetværk), Hanna Smidt (sekretariatet), Maria Pedersen 

(sekretariatet), Mads Christoffersen (sekretariatet), Dorte Sørensen Tungelund (Haderslev Stift), Morten H. 

Sørensen (KFUM/K), Poul Erik Knudsen (KFUM-Spejderne), Peter Villadsen (Kirkefondet), Karen Vibeke 

Klausen (Kirkeligt Centrum), Alice Brask (Malteserraadet), Jørgen Thaarup (Metodistkirken), Lilli Uth 

(Metodistkirken), John Kingo Bech Jensen (Roskilde Stift), Ole Lennart Andersen (Viborg Stift), Christian 

Arffmann (Økumenisk Ungdom), Thorsten Rørbæk (Økumenisk Ungdom), Poul Kirk (Frikirkenet). 

Gæster: Finn Uth (Metodistkirken), Charlotte Thaarup (Metodistkirken), Mogens Brandt (Økumenisk 

Ungdom), 

 

1. Velkommen ved Rita Jørgensen 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

 

3. Navneopråb 

Kort navnerunde 

 

4. Valg af stemmetællere 

Maria Pedersen og Hanna Smidt blev valgt som stemmetællere. 

 

5. Ansøgning om medlemskab 

3K uddannelsen har talt om at søge om optagelse i Økumenisk Forum. Men nu tegner det 

til, at hele Uddannelsescenteret Diakonissestiftelse (UCD) overvejer at søge om optagelse.  

Økumenisk Forum godkender, at Rådet ved deres møde i august optager Uddannelsescenter 

Diakonissestiftelsen, såfremt de søger om optagelse. Denne beslutning om en forhåndsgodkendelse 

sker for at undgå, at vi skal vente til næste årsmøde for at optage dem. 

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 3. maj 2014 kl. 10.00  

Konventhuset. Domkirkestræde 10. 4000 Roskilde 
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6. Danske Kirkedage ved formand Poul Erik Knudsen 

Poul Erik Knudsen orienterede om Danske Kirkedage. Det var et flot arrangement i 

Aalborg i maj 2013, som man kan læse om i årsberetningen. Nu er forberedelserne til 

Kirkedage i København 2016 gået i gang. Hans Grishauge (Folkekirken) er blevet valgt som 

formand og Jarle Tangstad (Pinsekirken) er valgt som næstformand. Der er ansat tre 

sekretærer for Kirkedage: Birgitte Jeppesen og Torben Jeppesen er ansat af Købehavns Stift 

og Kaare H. Nielsen er ansat af Den Katolske Kirke. Styrelsen har et godt samarbejde med 

sekretariatet for at komme godt i gang.  

 

Der har været afholdt en introduktionsdag i september for 35 centralt placeret kirkefolk fra 

København og en visionsdag i marts for 110 deltagere fra en bred vifte af kirker og 

kirkelige organisationer i København. Der var både ældre og yngre deltagere. Det giver os 

håb om, at alle aldersgrupper vil være med på Kirkedage i 2016.  

 

Kirkedage i København bliver holdt rundt om i hele byen og ikke samlet ét sted. Alle åbne 

pladser i indre København er reserveret. Det giver nogle logistiske udfordringer (billetter 

mm), men først og fremmest giver det en bredde og en interaktion med byen og byens rum. 

Der lægges op til, at de lokale kirker i København kommer til at stå for arrangementer 

rundt om i byen. Styrelsen ønsker, at der kommer et sted, hvor hele Kirkedage tager sit 

udgangspunkt med en åbningsgudstjeneste.  

 

Der var flere kommentarer til orienteringen. Der blev givet udtryk for, at det vil være godt 

at have et mødested for dem, der gerne vil mødes med hinanden, ellers er der en fare for, at 

man taber intimiteten og sammenhængskraften i arrangementet. Der skal undersøges, om 

der er andre store aktiviteter i den periode. Der blev opfordret til, at man gjorde brug af 

eksisterende initiativer som f.eks. kirkevandring. Der blev opfordret til, at man i 

planlægning af egne aktiviteter tænker Kirkedagene ind.  

 

Styrelsen tror på, at Kirkedage har fået så stærkt et fundament, at vi nu kan prøve at 

komme mere ud i byen i en mere åben form end tidligere. Men der skal være plads til en 

intern styrkelse.  

 

Det er vigtigt at få kommunikeret ud, at kirker og organisationer kommer på banen og 

tager ansvar for at være en del af Kirkedage – herunder tager ansvar for planlægning og 

gennemførelse af arrangementer. Gospel Aid blev nævnt som eksempel på, hvordan man 

kan have et centralt sted at være sammen samtidig med, at man er ude i byen og folk fra 

hele byen kommer med. I København er det oplagt at være i tæt kontakt med nogle af de 

samfundsinstitutioner, der ligger i byen. Der var en opfordring om at lade sig inspirere af 

Internationale Kirkedage i Aarhus.  

 

Det næste halve år skal der ske en klarlægning af det videre planlægningsarbejde.  

 

7. Valg til styrelsen for Danske Kirkedage 

Poul Erik Knudsen indledte og forklarede om valget og om kandidaterne: 



- Poul Erik Knudsen genopstillede ikke som formand. 

- Bitten S. Kjær, udviklingschef for FDF, var på valg og genopstillede. 

- Anne Mie Skak Johanson, Dansk Oase, var på valg og genopstillede. 

- KFUM/K opstillede Nicolaj Hørlyck som kandidat. Han er præst i Brorsons Kirke 

og har i mange år arbejdet i KFUM/K. 

- Den Katolske Kirke opstillede Henrik Bjørgo. Han er ansat som 

organisationskonsulent i DUF og har tidligere været ansat i Danmarks Unge 

Katolikker.  

 

- Bitten S. Kjær blev valgt som formand for Styrelsen 

- Nicolaj Hørlyck og Henrik Bjørgo blev valgt med 19 stemmer hver. Anne Mie Skak Johanson fik 

18 stemmer.  

- Anne Mie Skak Johanson har ydet et stort arbejde for Danske Kirkedages styrelse. Det var 

Økumenisk Forums ønske, at bede Anne Mie Skak Johanson deltage i styrelsens møder – formelt 

som suppleant, idet der kun kan være 5 medlemmer, men reelt som aktiv del af styrelsen.  

 

8. Valg til Stående Udvalg 

Der var to på valg i Stående Udvalg.  

Finn Kier-Hansen (YFC) genopstillede ikke. 

Jakob Rønnow (FDF) genopstillede. 

Den Katolske Kirke stillede Kaare H. Nielsen som kandidat. Han er desuden sekretær for 

Danske Kirkedage. 

- Jakob Rønnow og Kaare H. Nielsen blev begge valgt som medlemmer Stående Valg. 

 

I Stående Udvalg sidder desuden Rita Jørgensen (Danske Kirkers Råd), Thorsten Rørbæk 

(Økumenisk Ungdom) og Karen-Bolette Berg (De Grønne Pigespejdere).  

 

9. Orientering om Arbejdsgrupper 

Grøn Kirke 

Hanna Smidt orienterede om arbejdet i Grøn Kirke. Der er nu 18 frivillige konsulenter, som 

besøger de 134 grønne kirker i foråret 2014. På baggrund af disse besøg og besvarede 

spørgeskemaer, skal der udarbejdes en rapport i efteråret til brug for det videre arbejde 

med Grøn Kirke. Grundtvigs projektet er inde i sin sidste fase og kirker fra landsogne i 

Danmark og 4 andre europæiske lande skal samles for sidste gang i Slovakiet i maj. 

Desuden samarbejder Grøn Kirke nu med tre stifter (Roskilde, Århus og Ålborg) om at 

udbrede Grøn Kirke i deres stifter. Indenfor dette samarbejde arrangeres en studietur til 

Samsø d. 20 juni, hvor alle er velkomne. København er Grøn Hovedstad i 2014. Der vil 

derfor komme forskellige arrangementer i Grøn Kirke – herunder en økumenisk 

høstgudstjeneste i Københavns Domkirke 31. august. Desuden vil der være aktiviteter i 

forbindelse med offentliggørelsen af FNs klimarapport i København i oktober.  

 

Migrantmenigheder 

Mads Christoffersen orienterede om arbejdet i Migrantgruppen især med fokus på de 

årlige konferencer i Middelfart for migrantpræster. Der deltager typisk 50 præster og 

menighedsledere. Alle er velkomne til at deltage ved konferencen. Mads Christoffersen 



fortalte om det spændende ved konferencerne og gav et overordnet indtryk af, hvem 

gruppen af migrantpræster var. Der lød en stor tak til alle de menigheder, stifter, fonde og 

kirkesamfund, der støtter konferencen økonomisk.  

 

Kirke, krop og menneskelige relationer 

Christian Arffmann orienterede om arbejdet i gruppen og om de arrangementer, der har 

været i anledning af World AIDS Day og Kvindernes internationale kampdag. I efteråret 

kommer der til at være en række arrangementer bl.a. med fokus på kroppen og 

gudbilledlighed. Interesserede er velkommen til at kontakte gruppen for evt. medlemskab 

eller andet.   

 

10. Eventuelt 

Intet til eventuelt. 

 

11. Kommende møder 

Fællesmøde på Nyborg Strand 1. november 2014 kl 9-12 i forlængelse af Økumenisk 

Efterårskursus. 

Dato for Årsmøde 2015 fastsættes af Forretningsudvalget. 


