
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. januar 2017 

Referat for Rådsmøde den 17 januar 2017 kl. 13:30-15:00 

Sted: Den katolske Kirkes menighedslokaler, Bredgade 69A, København K 

 

Deltagere: Johannes Hansen (Apostolsk Kirke), Preben Brohus (Apostolsk Kirke), Per Beck (Baptistkirken), 

Bent Hylleberg (Baptistkirken), Lone Møller-Hansen (Baptistkirken), Henrik Stubkjær (Danske Kirkers 

Råd), Pia Duebjerg Andersen (Danske Baptisters Kvindenetværk), Hanna Smidt (Danske Kirkers Råd), 

Maria Pedersen (Danske Kirkers Råd), Mads Christoffersen (Danske Kirkers Råd), Karen-Bolette Berg (De 

grønne Pigespejdere), Anne Marie Sweeney (Den anglikanske Kirke), Czeslaw Kozon (Den katolske Kirke), 

Ole Andreas Dahl (Den ortodokse Kirke), Poul Sebbelov (Den ortodokse Kirke), Aleksandar Samardzic (Den 

serbisk-ortodokse Kirke), Birger Nygaard (Folkekirken/MKR), Christian Roar Pedersen (Folkekirken), Jørgen 

Thaarup (Metodistkirken), Finn Kier-Hansen (Missionsforbundet), John Nielsen (Missionsforbundet),  

Gæster: Jonas Jørgensen og Bent Bjerring-Nielsen.  

  

1. Velkommen ved Henrik Stubkjær 

Der lød et stort velkommen til alle deltagere med tak til Den katolske Kirke for værtskab. 

Henrik Stubkjær fortalte kort om det arbejde, han blev kastet ind i med forslag til Imam-

loven, fra begyndelsen af hans virke som ny formand for Danske Kirkers Råd.  

 

2. Noget vigtigt – om den kristne tro. Et økumenisk hæfte.  

Teksten tænkes udgivet som hæfte og/eller i web version af Danske Kirkers Råd og 

Folkekirkens mellemkirkelige Råd i samarbejde med Bibelselskabet. Teksten er et resultat 

af et længere arbejde af i en arbejdsgruppe nedsat af DKR. 

 

a. Introduktion ved Mads Christoffersen 

Initiativet til projektet er taget af Folkekirkens mellemkirkelige Råd. En gruppe har 

arbejdet de sidste 2-3 år på en tekst om, hvad vi er fælles om i den kristne tro. 

Arbejdsgruppen er bredt teologisk sammensat. Tidligere var Christian Alsted 

(Metodistkirken) formand for gruppen, men er blevet afløst af Niels Iver Juul 

(Folkekirken).  
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b. Kort gennemgang af formålet med teksten, indholdet og arbejdsprocessen ved Bent 

Bjerring-Nielsen, skribent for arbejdsgruppen. 

Det er grundlæggende vigtigt at lave en tekst om, hvad kristen tro er, i mødet med de 

helt kirkefremmede og i en tid med øget sekularisering og traditionstab.  

 

Nu er teksten ved at være færdig og vil blive præsenteret og gennemgået med henblik 

på udgivelse.  

 

Som kirke har vi en forpligtelse til at fortælle om, hvad kristen tro er. Danske Kirkers 

Råd er både et udtryk for, at kirkerne gennem historien er blevet delt, men også et 

udtryk for viljen til at være sammen på tværs af forskelle. 

 

’Noget vigtigt om den kristne tro’ er en anden type tekst en andre økumeniske tekster. 

Normalt er det teologer, der skriver til teologer. Her er det henvendt til såkaldt 

almindelige danskere. 

Det er en tekst ’med højt til loftet’ og med fokus på, hvad vi er fælles om. Kun enkelte 

dele af den kristne tro som f.eks. dåb og nadver noteres som et område med store 

forskelle i synet på disse. Ellers er der ikke mange noter om forskelle.  

 

Udgangspunktet for teksten er Fadervor. Det er et udgangspunkt for en udfoldelse af 

kristendom ud fra Fadervor. Det er ikke en systematisk gennemgang af Fadervor. 

Fadervor er valgt, da det er den mest kendte kristne bøn. Det er ikke en katekismus. 

Vejen og vandringen er gennemgående metaforer. 

 

Det har fra begyndelsen været et økumenisk projekt. Også internt i folkekirken har der 

både været tidehvervske og mere ’aktivistiske’ stemmer inde over.  

 

Den videre proces har vi drøftet. Vi har tidligere søgt om støtte fra medlemskirkerne og 

folkekirkens stifter. Vi har fået kr. 88.000 og har ca. kr. 65.000 tilbage. Vi vil fortsat søge 

om midler til projektet også eventuelt forsøge igen at spørge Danske Kirkers Råds 

medlemmer om støtte.  

 

Arbejdsgruppen eksisterer stadig og har indledt samtaler med Bibelselskabet. De vil 

gerne samarbejde om en udgivelse. Vi vil se på, hvilke muligheder der er inden for den 

eksisterende økonomi. 

 

c. Spørgsmål og kommentarer  

- Der lød først og fremmest en tak for arbejdet og for at gå i gang med arbejdet.  

- Der var forslag om, at Emmausrejsen til sidst bør knyttes til begyndelsen.  

- Den ortodokse Kirke kan ikke godkende teksten.  

- Det er vigtigt med en ikke-konfessionel tekst, som man kan tage ud til ikke-

kirkevante. Det er begyndelsen på en rejse - ikke en afslutning. Det er et godt sprog. 

Det er vigtigt med gode illustrationer.  

- Det er vigtigt for nogle af de kirker, at der kommer en sådan fælles tekst i året for 

reformationsjubilæet. Det er en vigtig markering som fælles redskab til kirkens 



stadige fornyelse. Det er en fælles tekst, der så kan bruges individuelt og forskelligt 

kirkerne imellem.  

- Når man vil sprede teksten i den danske befolkning, skal den være let tilgængelig. 

Teksten bærer det økumeniske i sig.  

- Over tid kunne man jo oversætte til engelsk.  

- Den katolske Kirke havde visse indvendinger. Men der er ikke noget anfægteligt i 

teksten.  

- Vi skal være meget klare på, hvad teksten status og formål er. Vi kan bruge det som 

en del af den enkelte kirkes særkende, men der skal naturligvis meget mere på.  

 

Svar/kommentarer 

Det har ikke været hensigten at udelukke nogen i arbejdsprocessen. Der er blevet 

orienteret om gruppens arbejde løbende ved rådsmøderne og det har helt fra 

begyndelsen været muligt at være med i gruppen. Således er der gennem processen 

løbende kommet nye medlemmer af gruppen.   

 

Det er helt legitimt at være uenig i teksten, men der er dele af den ortodokse kritik 

arbejdsgruppen ikke vil kunne imødekomme. 

 

Det er ikke en katekismus. Hvis den var det, er den unægtelig mangelfuld. Men det er et 

forsøg på at byde helt kirkefremmede velkomne.  

Vi kan godt sende det ud som DKR. MEN det skal gøres klart, hvad teksten er og vil. Derfor skal 

der med udgivelsen ligge en beskrivelse af rammen/formålet samt forslag til, hvordan den kan 

bruges. 

Den ortodokse kirke og Den serbisk-ortodokse kirke kommer ikke til at stå med som afsender.  

 

Beslutning:  

- Det en økumenisk tekst om kristen tro – ikke en katekismus.  

- Teksten udgives af DKR sammen med Bibelselskabet og Folkekirkens mellemkirkelige Råd.  

- I udgivelsen skal det specifikt fremgå, at Den ortodokse Kirke og Den serbisk-ortodokse Kirke 

ikke står bag teksten f.eks. ved at der står hvilke kirker, der står bag og således udelade de to 

ortodokse kirker.  

  

3. The Church Towards a Common Vision – et svarbrev fra Danske Kirkers Råd 

Ved Rådsmødet 25 august blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe til at lave et 

svarbrev til Faith & Order-dokumentet The Church Towards a Common Vision. Gruppen 

er nu færdig med sit svarbrev, som vil blive præsenteret og drøftet. Skriftlige kommentarer 

til dette kan indsendes til sekretariatet senest 1. marts. Svarbrevet vil blive justeret og vil 

blive fremsendt til godkendelse ved Årsmødet 29 april. 

a. Indledning ved Jonas Jørgensen, sekretær for arbejdsgruppen, om The Church Towards 

a Common Vision. 

 

b. Kort gennemgang af  svarbrevet.  



Jonas Jørgensen gennemgik svarbrevet med kommentarer knyttet til de forskellige dele 

af teksten.  

Det har været en spændende proces og godt med et dansk økumenisk svar.  

Baptistkirken har allerede sendt deres kommentarer til svarbrevet bla. kig til 

Limadokumentet.  

Den ortodokse Kirke finder det vanskeligt at være med som afsender, når de ikke har 

været med i arbejdsgruppen. Der er flere steder, hvor en ekklesiologi nævnes, men ikke 

hensyn til de ortodokse.  

- Alle kirkesamfund inviteres til at sende kommentarer inden 1. marts, hvor arbejdsgruppen 

vil arbejde videre med teksten.  

- Den endelige tekst godkendes til Årsmødet 29 april. 

- Der er tale om et fællessvar. De enkelte kirker kan desuden svare individuelt på teksten.    

 

4. Kommende møder:  

Årsmøde:                     29 april kl 10-16. Sted skal findes. 

Rådsmøde:                  23 august 2017 kl 15-18 

Fællesmøde:               4 november 10-16 i København   

 

5. Evt.  

På bordene var der lagt opfordringer om at være med i kampagnen ’Plant håb’ i 2017 

symboliseret ved et brev med plantefrø og information om kampagnen. Se: 

http://www.gronkirke.dk/plant-haab/   

 

 

 

Efter Rådsmødet var der Fællesmøde med Økumenisk Forum 

 

For referatet: Mads Christoffersen. 
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