
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Frederiksberg d. 23. februar 2016 

 

Til stede: Aleksandar Samardžić (Den serbisk-ortodokse kirke), Aase Rønkilde (folkekirken), Rita 

Jørgensen(Metodistkirken), Peter Fischer-Møller (folkekirken), Lone Møller Hansen (Baptistkirken), Tonny 

Jacobsen (Pinsekirken), Finn Kier-Hansen (Missionsforundet, Poul Sebbelov (Den ortodokse kirke), Jacob 

Viftrup (Apostolsk Kirke),Hannelise Tvedt (Frelsens Hær), John Nielsen ( Missionsforbundet),Czeslaw 

Kozon (Den katolske kirke), Christian Pedersen (Folkekirkens Mellemkirkelige Råd), Jørgen Thaarup 

(Metodistkirken), Anders Gadegaard (folkekirken), Jacob Rönnow (FDF), Annemarie Sweeney (St. Alban’s), 

Maria Pedersen (DKR), Hanna Smidt (referent) (DKR) 

Peter Fischer-Møller forlod mødet kl. 17 

 

 

Den Serbisk-Ortodokse Kirke var vært 

Præst Aleksandar Samardžić bød velkommen til Den Serbisk-Ortodokse Kirke og fortalte kort om 

kirken. Læs mere her: http://www.svetigeorgije.dk/index.php/dk/  

 

Det økumeniske engagement ved klimatopmødet i Paris 

Mattias Söderberg, klimarådgiver ved Folkekirkens Nødhjælp og leder af den økumeniske ACT- 

delegation ved COP21, fortalte om det økumeniske engagement ved klimatopmødet i Paris. Der 

kom for første gang en global aftale på plads omkring klima i Paris i december 2015. Den 

indebærer bl.a.:  

1. et mål om, at den globale temperatur ikke må stige mere end 2 grader, gerne 1.5. Det er en 

melding og en retning – at der er brug for en grøn omstilling.  

2. kapaciteten til klimatilpasning skal øges. 

3. anerkendelse af situationer, hvor det ikke længere er muligt at tilpasse sig klimaforandringerne 

(loss and damage) og at folk må flytte pga. klimaforandringer.  

4. Mobilisering af penge og ressourcer for at støtte op om omstilling til grøn og bæredygtig 

fremtid. Dette må også gælde dem med kun lidt ansvar for klimaudslip, men som rammes hårdt.  

 

Implementeringen af målene handler hurtigt om politik, om vores hverdag.  

Folkekirkens Nødhjælp og den økumeniske kirkelige delegation var generelt set tilfreds med 

aftalen, som en god begyndelse. Det er godt at aftalen er global.  

Peter Bangs Vej 1 

DK-2000 Frederiksberg 

Danmark 

Tel + 45 3543 2943 

dkr@danskekirkersraad.dk 

 www.danskekirkersraad.dk  

 

Referat af Rådsmøde 27. januar 2016  
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Aftalen indebærer at alle lande må have tydelige mål for deres tilpasning og reduktion af CO-

udslip. Disse mål skal revideres hvert 5. år (p.t. vil målene, hvis de bliver indfriet, ikke nå målet 

om de max. 2 grader, men snarere 3). Målene må ikke reduceres – der må ikke være ’backsliding’.  

 

Dette var de overordnede resultater, men der kom også andre ambitioner og samarbejder frem:   

Mission innovation: 20 lande vil fordoble deres investeringer i forskning i grøn energi.  

Global Solar alliance: 120 lande og firmaer vil samle 400 mio USD til investeringer i solenergi.  

African renewable energy initiative: 10 mia USD skal støtte omstilling til vedvarende energi i 

Afrika.  

G7 Insurance resilience intiative – 400 mio fattige og sårbare mennesker skal have adgang til 

klimaforsikringer. 

 

Kirkerne har spillet en rolle og været med i debatten særligt de seneste år. I forbindelse med 

COP21, har de bl.a. været involveret i:  

 Statement of faith and spiritual leaders. Dette var en ret markant udtalelse fra religiøse og 

kirkelige ledere (også fra Danmark), som fik stor opmærksomhed mange steder i verden. 

Den bliver fortsat diskuteret. Mange af kirkelederne er fortsat aktive med at promovere 

den.  

Udtalelsen bliver sendt med referatet rundt.  

 Klimapilgrimsvandringer. Også Danmark var med.  

 Underskriftsindsamling. 1.8 mio underskrifter i verden blev samlet og gjorde et stort 

indtryk på FNs klimachef og Frankrigs præsident.  

 Klima-ambassadører, som kan gå ind i debatten. Peter Fischer-Møller er én af dem.  

 Pavens encyclika har gjort en stor forskel.  

 Også interreligiøse markeringer: Islamic Climate declaration 2015, Interfaith statement 

New York 2014 

 

Det er ikke nok, at politikerne gør noget og det er heller ikke nok at minde politikerne om at træffe 

gode beslutninger. Alle, også kirkerne, må være med og gøre en aktiv indsats for at tage ansvar og 

nedsætte udslip.  

 

Mattias gav tre gode råd til både kirker og personligt liv:  

1. Nedsæt varmeforbruget.  

2. Nedsæt kødforbruget.  

3. Flyv mindre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rådsmødet 

1. Velkommen ved Anders Gadegaard  

Anders bød velkommen ved at takke Præst Aleksandar Samardžić for at vi kunne være i den 

Serbisk-Ortodokse Kirke.  

Anders fortalte, at Danske Kirkers Råd samme dag havde modtaget et udkast til en udtalelse fra 

Kirkernes Verdensråd i anledning af det danske folketings nye asyllov. Derfor blev der tilføjet et 

nyt punkt 3: Reaktion på Folketingets vedtagelse af ny asyllov i går.  

 

Rådet holdt et minuts stilhed for Erling Tiedemann, hvis betydning for det økumeniske arbejde i 

Danmark ikke kan overvurderes. Han var helhjertet økumeniker og helhjertet katolik på samme 

tid. Æret være hans minde.  

 

2. Nyt fra  

a. Sekretariatet ved Hanna Smidt  

Hanna orienterede kort om at det går godt på sekretariatet. Der arbejdes p.t. med årsregnskabet. 

Kollekter og gaver har været for nedadgående, mens udgifter til almindelig drift så som lokaleleje, 

IT og indberetninger stiger. Vi bad repræsentanter og venner om en gave i slutningen af året, 

hvilket gav os 6.000 kr. Tak for det. Vi har nu fået både Mobilepay og swipp, så man kan give en 

gave når og hvor som helst. Nummeret er: 5310 8480 

Der sker meget i udvalgene. Og særligt arbejdes der på Himmelske Dage.  

 

b. Stående Udvalg ved Rita Jørgensen  

Se punkt 6. 

 

c. Klimagruppen ved Peter Fischer-Møller  

Gruppen arbejder en del med inspiration til mere bæredygtig brug af kirkernes jordbesiddelser. 

Peter Fischer-Møller skal holde oplæg på den årlige kirkegårdskonference 10. marts arrangeret af 

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet, hvor bæredygtighed 

er temaet. Arbejdet med kirkens jorde afsluttes med en inspirationskonference d. 20. juni i Odense 

for kirker om at bruge deres jordbesiddelser til mere bæredygtige og kirkelige formål. Alle er 

velkomne.  

Der arbejdes også på, at Grøn Kirke er tilstede ved Himmelske Dage med mange aktiviteter. 

Helene Rasmussen er tovholder på et Grøn Kirke telt. Hun er også frikøbt til at arbejde med på 

Himmelske Dages sekretariat.  

Grøn Kirke arbejder med et reformationsprojekt, der hedder Plant Håb, som handler om at plante 

æbletræer ved kirker og sognegårde og samtidig foranstalte indsamlinger til genrejsning af skov i 

Prey Lang og Myanmar. Dette kommer der mere materiale ud om.  

d. Trosoplæring  

Der opdateres mere grundigt ved næste møde og/eller sendes en kort rapport med referatet.  

e. Reformationsfejringen 2017 

Der har været vanskeligheder med at få udvalgets arbejde til rigtigt at køre pga Niels Henrik 

Arendt og nu også Erling Tiedemanns død. Samtalen har samlet sig om at koordinere nogle af de 

mange initiativer som er på bedding fra mange forskellige aktører. Der er stor velvillighed fra 



folkekirken til at få information ud og også til at give fejringen en økumenisk dimension. Men det 

bliver ikke en økumenisk markering, når folkekirkerne har deres store arrangementer i pinsen og 

d. 31. oktober. Derfor arbejder udvalget på at lave en økumenisk markering på et andet tidspunkt. 

Der er i udvalget også en diskussion af, hvor meget de ikke-lutherske kirker overhovedet vil 

markere det.  

Der var forslag til at den økumeniske markering kunne ligge omkring Helligtrekonger, St. 

Bededag og efter d. 31. oktober. 

 

3. Reaktion på Folketingets vedtagelse af ny asyllov i går.  

Kirkernes Verdensråds generalsekretær Olav Fykse Tveit har skrevet en pressemeddelelse i 

forbindelse med Folketingets vedtagelse af ny asyllov og efterspurgt input fra Danske Kirkers Råd. 

Rådet drøftede grundigt flere mulige reaktioner og besluttede ved flertal at svare på henvendelsen 

med et forslag til Olav Fykse Tveit om at: 

- skrive ind i teksten, at pressemeddelelsen er udarbejdet ’i konsultation med Danske Kirkers Råd’ 

- at stryge de sidste 9 linjer startende med ”I repeat the call…” 

- at give eksempler på hvad kirkerne i Europa kan og bør gøre for at fremme en kultur af 

sameksistens og venskab 

 

Et stort flertal besluttede at dette blev skrevet til Kirkernes Verdensråd. 

Christian Pedersen fra Folkekirkens Mellemkirkelige Råd og Poul Sebbelov fra Den ortodokse kirke stemte 

imod. Peter Fischer-Møller forlod mødet kl. 17 og deltog ikke i afstemningen. 

 

 

 Ved referatets udsendelse d. 23. februar 2016 kan det konstateres, at pressemeddelelsen fra Olav 

Fykse Tveit ikke er udsendt. 

 

4. Dialogarbejdet  

Der bliver en konference i maj i Danmark, som starter med et offentligt arrangement 27. maj i 

Folketinget. Håbet er at Prins Hassan vil være hovedtaler. Hovedtemaet bliver hvordan vi 

forhindrer radikalisering. Forud for det ønsker partnerne i Mellemøsten at der kommer en dansk 

delegation til Libanon for kristne, muslimer og politiske repræsentanter, så de forstår situationen. 

Det arrangeres sammen med Danmission. For at imødekomme kritikken fra tidligere om at det 

hele bliver i et lukket forum, skal alle skal bidrage med en artikel om hvordan man undgår 

radikalisering bygget på lokale erfaringer. Disse kan læses på  http://danisharabdialogue.org/ 

 

5. Delegation til Israel/Palæstina ved Anders Gadegaard  

Fra 15.-22. november 2015 stod Danske Kirkers Råd, Folkekirkens mellemkirkelige Råd og 

Folkekirkens Nødhjælp for en delegationsrejse til Jerusalem og Vestbredden bl.a. for at besøge en 

række kirker og kirkelige repræsentanter samt menneskerettighedsorganisationer. Efter 

delegationens hjemkomst har delegationen delt sine erfaringer bl.a. i aviser og radio. Gruppen har 

efterfølgende også besøgt den israelske ambassadør i Danmark. Det var en vellykket, lærerig 

delegationsrejse. Arbejdsgruppen har ikke fulgt op på det endnu.  

 

http://danisharabdialogue.org/


Hannelise Tvedt var med på turen og uddybede: Der var en skræmmende normaliseringstendens 

af besættelsen. Det overvælder og der er ingen, der kan se løsninger og mange har mistet håbet. 

Der er en fare i adskillelse af befolkningsgrupper. Det er grobund for terrorisme.  

  

6. Årsmøde 21. maj 2016 ved Rita Jørgensen  

10.00 Gudstjeneste i Københavns Domkirke  

11.00 Temadel i Trinitatis sognehus: Kirken og flygtninge. Offentlig. Oplæg ved Niels Nymann 

Eriksen mfl.  

13.30 Frokost  

14.15 Årsmøde – forretningsdel.  

16.00 Tak for i dag.  

 

Der vil også være fokus på, hvad kirkerne gør i arbejdet med flygtninge.  

Årsmødet er forkortet tidsmæssigt, da der ikke er behov for at holde to adskilte møder for Rådet 

og Økumenisk Forum.  

Alle opfordres til at give input til Anders Gadegaard med ideer/forslag til den økumeniske 

åbningsgudstjeneste, som gerne må have fokus på integration af flygtninge i menighederne. 

Der lød en kraftig opfordring til at holde et årsmøde i Jylland, f.eks. Aalborg.  

 

7. Valg ved Årsmødet 2016  

 

Forretningsudvalget  

På valg: Formand Anders Gadegaard og Peter Fischer-Møller samt Rita Jørgensen  

- Anders Gadegaard genopstiller ikke.  

- Peter Fischer-Møller genopstiller  

- Rita Jørgensen genopstiller ikke. Enhver organisation i Økumenisk Forum opfordres til at finde 

en ny formand/kvinde for stående udvalg, som samtidig indtræder som nyt medlem af 

forretningsudvalget. 

  

Der skal desuden findes en efterfølger for Erling Tiedemann. Der arbejdes på at vælge en foreløbig 

person frem til årsmødet 2017.  

 

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

Rønkilde (2014), Lone Møller-Hansen (2015) og Tonny Jacobsen (2015).  

 

8. Økonomi ved Aase Rønkilde  

Regnskabet er ved at blive afsluttet for 2015, som forhåbentlig ender med et lille overskud.  

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Kommende møder  

Årsmøde: 21 maj kl 10-16. København  

Rådsmøde: 30. august kl. 15-18. Stedet besluttes ved årsmødet.  

Fællesmøde: 29. oktober kl. 10-15. 

Rådsmøde: 17. januar kl. 15-18 

Vi har efterfølgende modtaget en invitation via Jakob Rönnow til at holde rådsmødet i august på Skt. Lukas 

stiftelsen i Hellerup 

 

10. Evt.  

- Der var spørgsmål om, hvornår der kommer information om Himmelske Dage. Der lød en 

opfordring til at spørge sekretariatet.  

- Der skal være en ceremoni i Lunds Domkirke og stadion, når paven kommer til Sverige 31/10.  

 


