
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frederiksberg d. 17. februar 2015 
 

 

Tilstede: Johannes Hansen (Apostolsk Kirke), Preben Brohus (Apostolsk Kirke), Jacob B. Møller 

(Baptistkirken), Bent Hylleberg (Baptistkirken), Anders Gadegaard (Danske Kirkers Råd), Hanna Smidt 

(sekretariatet), Maria H. Pedersen (sekretariatet), Mads Christoffersen (sekretariatet), Rita Jørgensen 

(Danske Kirkers Råd), Anne Marie Sweeney (Den Anglikanske Kirke), Darren McCallig (Den anglikanske 

Kirke), Erling Tiedemann (Den katolske Kirke), Kaare H. Nielsen (Den katolske Kirke), Axel Bagheer (Den 

reformerte Synode), Jacob Rønnow (FDF), Christian Pedersen (Folkekirken), Peter Fischer-Møller 

(Folkekirken), Hannelise Tvedt (Frelsens Hær), Timothy Stewart (ICC), Jørgen Thaarup (Metodistkirken), 

Christian Alsted (Metodistkirken), John Nielsen (Missionsforbundet), Peter Gøtz (Missionsforbundet) og 

Tonny Jacobsen (Pinsekirken).  

Desuden deltog som gæster/oplægsholdere: Bent Bjerring-Nielsen (3K), Britta Kornholt (Baptistkirken) og 

Hans Grishauge (Danske Kirkedage).   

 

Inden mødet holdt lektor Bent Bjerring-Nielsen oplæg om 3K-uddannelsen. Præsentationen er 

vedlagt referatet.  

 

1. Velkommen ved Anders Gadegaard  

Anders Gadegaard introducerede med en kort refleksion om forholdet mellem tro og viden ud fra 

den aktuelle debat om opstandelsen.  

 

2. Danske Kirkedage 2016 – ved formand for komiteen Hans Grishauge  

Hvordan går det med planlægningen? Hvordan bliver kirkerne og de kirkelige organisationer 

involveret? Hvad sker der frem mod og under Danske Kirkedage 2016?  

 

Hans Grishauge holdt oplæg, hvoraf følgende fremgik: 

 

Temaet for Danske Kirkedage i København bliver Himmelske Dage. Arrangementerne bliver 

spredt over hele byen. Der kommer fire overordnede temaer: Retning (etik), rødder (eksistens), 

ånd (ro) og kirken i samfundet (ansvar). 
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Tre aktivitetslag: 

 

Hovedtalere (kendte navne).  

Ønsker om at invitere Angela Merkel, Bono, Knausgaard, Marilynne Robinson. 

 

Udvalg/projekter: 

 

Tovholdere: 

Gudstjenester: Christiane Gammeltoft-Hansen 

Diakoni: Connie Yilmaz Jantzen 

Fordybelse: Signe Berg 

Krydsfeltet (mødested): Anne-Marie Grue Søby 

Unge: Nicolaj Hørlyck 

Børn/fortællekaravane: Ane laBranche 

Babymesse: Pernille Tjørnemark 

Sjælesorg/skriftestol: Conny Hjelm 

Mulighedernes Marked (eventbaseret) 

Morgensamling: Jørgen Anker Jørgensen 

Ledelse med ånd: Camilla Sløk 

Miljø: Helene Rasmussen, Roskilde Stift. Grøn Kirke  

Internationalt: Birthe Juel/Jørgen Thomsen 

Kirkernes kulturnat: Nik Bredholt 

Gospel: Charlotte Dyhr/Jockumsen 

Kirkekaffebord: Hans Henrik Lund (KIT) 

Musik, forfattere mm: ? 

Religionsmøde:? 

Kirke og krop: ? 

Åbningsarrangement: ?  

 

Mulighedernes Marked: 

Overrask og vær nysgerrig 

Vis hvad du kan 

Ræk ud og dyrk fællesskabet  

 

Aktivitetstyper:  

Workshops, samtalesalon, happenings, debat, fortællinger, foredrag, børneaktiviteter, marked, 

gudstjenester, vandringer, værksteder.  

 

Teltplan: 

Fire store tematelte (organiseret samarbejde): Etik, eksistens, ånd, ansvar. 

 

Mindre markedstelte for individuelle organisationer. Telte i forskellige størrelser (3X3, 4X4, etc). 

Det er ikke nok at dele brochurer ud.  

 

Hvem inviteres med på markedet? 



Medlemskirker/organisationer, foreninger, rådgivning, højskoler, mmm. 

 

NB! Informationsmøde den 21. marts 2015 kl. 10-15 

Invitationer sendes ud i næste uge.  

 

Samtaler i 200 sofaer.  

 

Krydsfelt (mødested) på Vor Frue Plads 

 

Religionsmødet bliver også en vigtig del af Himmelske Dage. Jens Galschiøts store skulptur 

’Fundamentalisme’ bliver placeret et sted i byen for at vække til samtale om religion. Skulpturen 

kunne være centralt placeret på Rådhuspladsen med en masse telte omkring, der skal 

repræsentere de forskellige religioner.  

 

Ledelsen af Himmelske Dage: Birgitte Jeppesen (sekr), Torben Jeppesen (sekr), Hans Grishauge 

(formand), Jarle Tangstad (næstformand), Kaare H. Nielsen, Kirsten Weiss Mose. Kjeld Kristensen 

er kasserer.  

Sekretariatet ligger på Vartov.  

 

Spørgsmål/kommentarer: 

- Forslag om at skifte ’kristne værdier’ ud med ’kristne perspektiver’ 

- Mulighedernes Marked skal laves sådan, at folk ikke bliver låst fast ved at stå i deres egne 

telte. Vi skal være opmærksomme på, at det ikke handler om at vise, hvad man kan. Derfor 

arbejdes der med tematelte.  

- Tilmelding? Der kommer ikke publikumstilmelding, men det overvejes om man skal lave 

en ’deltager-badge’. 

- Det er fremragende, at det er ude i byens rum og ikke bliver for ’elitært’. 

- Det er vigtigt med nogle tidspunkter, hvor vi alle er samlet undervejs. Kommer det til at 

ske f.eks. som fælles gudstjenester? Der bliver en række fællesarrangementer på Store 

Scene. Christian Alsted anbefaler, at det genovervejes, at man holder adskilte gudstjenester. 

Det vil skabe fællesskab at holde en stor fælles gudstjeneste – vigtigt at overveje.  

- De fire temaer er spændende, men er der en risiko for at dele tingene for meget op? Man 

kan vel ikke adskille de forskellige aspekter fra hinanden – f.eks. etik og eksistens, bliver på 

et meget alment plan, hvis ikke det hænger sammen med kristentro. ’Himmelske Dage’ er 

opmærksomme, på at der ikke skal være den (rigide) adskillelse.  

- Vigtigt med frivillige guides, der kan hjælpe folk.  

- Det anbefales, at vi lægger vægt på den kirkelige bredde frem for den religiøse bredde. I 

Aalborg kom der forslag om fredagsbøn mm, men det valgte man ikke at holde. Samtale 

derimod vil være en god ide – f.eks. i samarbejde med Dialogforum (muslimsk 

organisation). Forslag om arrangement med jøder og muslimer om det himmelske. 

- Der blev opfordret til ikke at adskille tingene for markant. Ansvar og åndsliv hænger 

sammen.  

- Forslag om den tyske udenrigsministers deltagelse og dansktalende professor fra 

Heidelberg.  

- Opfordring til alle menigheder til at være med og til at støtte.  



- Forslag om at få menighederne til at dække et langt kaffebord. Herunder migrantkirkerne.  

- Forslag om at menighederne kan købe ”aktier” for at deltage heri. 

- Der søges fra provstier, frikirkerne, fonde, kommunen, ministeriet, mfl. Morten Aagaard er 

involveret i fundraising. Budgettet er ambitiøst, men det skal nok kunne lade sig gøre. Der 

laves en plan for løbende budgetjustering. 

- Der opfordres til at kontakte provstierne også på ’grænsen’ til Københavns Stift, om end 

det er i Helsingør Stift. Vi har desuden en god kontakt til Roskilde Stift.  

- Synes DKRs medlemskirker, at det er godt at holde adskilte gudstjenester eller en stor 

fælles gudstjenester?   

Forslag om i stedet at fylde tre centrale kirker til randen til parallelle (økumeniske) og så 

samle alle folk til åbningen på Nytorv. Det er bedre, at proppe kirkerne end at der er for få 

mennesker samlet nogle meget store steder. Men det blev også foreslået at holde én stor 

gudstjeneste – f.eks. der kunne fungere som afsluttende del for de forskellige adskilte 

gudstjenester. Det er vigtigt, at vi kan stå sammen fysisk ved en gudstjeneste.  

Forslag om fællesgudstjeneste på Rosenborg eksercerplads.  

 

- Alban & Sergej-samfundet har planer om at afholde Kirkevandring under Kirkedage.  

 

Konklusion:  

Der et stærkt ønske om en stor fælles gudstjeneste og en opfordring til eventuelt at TV-

transmittere gudstjenesten. Det kunne være på Rosenborg, men også Nytorv en mulighed.  

 

 

3. Nyt fra  

a. Sekretariatet ved Mads Christoffersen  

Arbejdsgrupperne er kommet godt i gang efter nytår. Det betyder høj aktivitet på sekretariatet.  

Vi har ansat vores tidligere praktikant Lærke Uhd som studentermedhjælp.  

Det økumeniske Studielegat 

Det økumeniske studielegat kan søges af unge, der ønsker at komme ud i verden og studere 

økumeni. Opfordr gerne unge mennesker i dit bagland til at søge legatet. Ansøgningsfrist 1. marts 

2015 

 

b. Stående Udvalg – herunder nyt om Årsmødet - ved Rita Jørgensen  

Stående udvalg står for planlægningen af Årsmødet den 25 april. Udvalget er ved at lave et 

program for dagen. 

  

c. Arbejdsgrupperne: Kristne i Mellemøsten og Trosoplæring  

Arbejdsgruppen om Trosfrihed er godt i gang. Der vil blive lavet et hæfte udarbejdet på baggrund 

af Fadervor. Det overvejes, hvordan hæftet skal distribueres.  

 

Arbejdsgruppen om Kristne i Mellemøsten har haft deres første møde i januar. Gruppen vil 

fokusere på Irak, Syrien, Israel/Palæstina. Desuden vil arbejdsgruppen sammen med Folkekirkens 

Nødhjælp og Folkekirkens mellemkirkelige Råd lave en delegationsrejse til Israel/Palæstina.  

 



4. Trossamfundsudvalget  

Lige inden jul blev medlemmerne for Trossamfundsudvalget offentliggjort. Anders Gadegaard og 

forretningsudvalget havde på vegne af DKR forinden klart meldt ud både til socialministeren og i 

pressen, at vi stillede os uforstående over for, at man ikke ønskede at inddrage repræsentanter for 

trossamfundene i et sådan udvalg.  

 

Læs mere om udvalget her: http://www.altinget.dk/navnenyt.aspx?id=16690 

  

Læs Anders Gadegaards indlæg her: 

http://www.danskekirkersraad.dk/nyheder/nyhed/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=376&tx_ttnews%5

Btt_news%5D=2360&cHash=73b0b4b4900b6fbfcdd4bc890f2fb512 

  

Der har været et åbent samråd med socialministeren. Om end det ikke har ført til nogen 

ændringer, har det dog været med til at skabe et vist fokus på vores ønsker. Ministeren 

understregede, at udvalget kun ville se på administrative forhold. Formand for udvalget er Hans 

Gammeltoft-Hansen. Peter Lodberg ( tidl. Formand for Danske Kirkers Råd) sidder også med i 

kommissionen. Det er dog ærgerligt, at ministeren ikke har ønsket at invitere trossamfundene med 

om bordet.  

 

DKR har gennem flere år arbejdet for, at lave et system for kirkeskat som kildeskat for de øvrige 

trossamfund (end folkekirken). Men det har vi nu fået svar på ikke bliver til noget. Det er et 

nedslående og meget definitivt formuleret, at det ikke kan blive til noget og at dette system alene 

kun (også i fremtiden) vil være for folkekirken (§4). 

 

Arbejdsgruppen Frihed og lige vilkår følger Trossamfundsudvalgets arbejde og er i løbende 

kontakt med nogle af dets medlemmer.  

 

5. Dialogkonference i Istanbul  

Danske Kirkers Råds Kontaktgruppe for Muslimer og Kristne var medvært for en 

dialogkonference i Istanbul i midten af november.  

Der henvises til hjemmesiden www.danisharabdialogue.org  

 

Det var vanskeligt at arrangere dialogkonferencen af en række grunde. Det giver ikke mening at 

holde en ny konference allerede i august 2015. I stedet vil vi udskyde den næste konference til maj 

2016.  

 

Uroen i Mellemøsten har i høj grad præget den første konference. Dem vi gerne ville have med fra 

Mellemøsten var stærkt optaget af den politiske virkelighed i deres sammenhænge. De religiøse 

ledere er optaget. Men der sker rigtig meget på græsrodsniveau rundt om i Mellemøsten.  

  

6. Økumenisk Efterårskursus  

Der blev afholdt Økumenisk Efterårskursus i november. Der var enighed om, at programmet var 

flot, men at deltagerantallet skulle have været markant højere. Hvordan sikrer vi, at der kommer 

flere med næste år?  

 

http://www.altinget.dk/navnenyt.aspx?id=16690
http://www.danskekirkersraad.dk/nyheder/nyhed/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=376&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2360&cHash=73b0b4b4900b6fbfcdd4bc890f2fb512
http://www.danskekirkersraad.dk/nyheder/nyhed/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=376&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2360&cHash=73b0b4b4900b6fbfcdd4bc890f2fb512
http://www.danisharabdialogue.org/


Næste Økumeniske Efterårskursus bliver den 30-31 oktober 2015  

Der blev opfordret til at overveje at begynde lidt senere end kl 10 (f.eks. kl 12) og rykke lidt 

længere vest på – f.eks. Fredericia.  

 

7. Bedeugerne ved Peter Götz  

I januar afholdes den økumeniske bedeuge og Evangelisk Alliances bedeuge.  

Der er et håb om, at der igen kan laves et fælles materiale. 

Lokalt i København er der kirkevandring.  

 

8. Økonomi ved Mads Christoffersen  

Vi er ved at afslutte regnskabet for 2014. Det ser fornuftigt ud. Vi kommer ud af året med et 

overskud, som det foreslås overført til projekter mm i 2015.  

 

9. Kommende møder  

 

Årsmøde: 25 april 2015. Roskilde Baptistkirke.  

Rådsmøde: August – dato og sted? (ultimo august) i Frelsens Hær på Frederiksberg Alle 

Fællesmøde: 31 oktober 2015  (NB! Ny dato) 

 

10. Kommende valg (se nedenfor)  

Forretningsudvalget  

Peter Gøtz (Missionsforbundet) og Lone Møller-Hansen (Baptistkirken) er på valg til årsmødet. 

 

Der bør overvejes kandidater til valget.  

- Frikirkerne opfordres til at finde kandidater. 

 

Valgår: Anders Gadegaard (2013), Peter Fischer-Møller (2013), Rita Jørgensen (2013), Aase 

Rønkilde (2014), Erling Tiedemann (2014), Peter Götz (2012) og Lone Møller-Hansen (2012).  

 

11. Eventuelt  

Grøn Kirke har fået kr 235.000 fra Udviklingsfonden til et projekt om socialt/diakonal brug af 

kirkens jorde.  

Helene Rasmussen fra Grøn Kirke bliver koordinator for Grøn Kirke i Kirkedage.  
 


