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Danske Kirkers Råd giver kirker og
kirkelige organisationer mulighed for
at opbygge relationer, samarbejde,
dele erfaringer og diskutere diakoni,
mission og teologi.
Danske Kirkers Råd er en ressource
for kirker og kirkelige organisationer.
Samtidig støttes kirker og organisatio
ner til at være en ressource for hinan
den og udtale sig med fælles stemme.
Hver kirke og organisation deltager
med sin særlige identitet, erfaring og
med sine prioriteter i en fælles søgen
efter kristen enhed.

IDENTITET OG INSPIRATION
af biskop Henrik Stubkjær, formand for Danske Kirkers Råd

”Jeg, der er fange for Herrens skyld, formaner jer da til at leve, så det svarer til det
kald, I fik, med al ydmyghed og mildhed, med tålmodighed, så I bærer over med
hinanden i kærlighed og stræber efter at fastholde Åndens enhed med fredens
bånd: ét legeme og én ånd, ligesom I jo også blev kaldet til ét håb; én Herre, én
tro, én dåb; én Gud og alles fader, som er over alle, gennem alle og i alle.
Paulus brev til Efeserne kap. 4, 1-4
FORMANDENS REFLEKSION: Denne formaning er
rettet konkret til menigheden i Efesus, men det er
samtidig en formaning der lige siden har lydt til alle
kristne uanset hvilken kirke vi nu tilhører. Det er en
formaning, som lyder på baggrund af den splittelse
mellem vores kristne kirker, som betyder at vi ikke
kan samles om fælles nadverborde og nogen steder
endda ikke anerkender hinandens dåb.
Skismaet mellem kristne kirker må til alle tider være
en anfægtelse for os. For hvordan kan vi tale om
Guds skabelse, om Kristi kærlighed og Helligåndens virke, så længe vi ikke kan dele nadverbordet
sammen? Skismaet kan føre til bitre fejder, eller det
kan føre til resignation og ligegyldighed. Men det
kan også være en evig anspore til nysgerrig dialog
og fordybelse i egen og andres identitet. Det kan
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dermed inspirere til anerkendelse af hinandens tro,
til arbejdet på en dybere forståelse af evangeliets
mysterium og til udslettelsen af eksisterende skel
mellem os.
I Danske Kirkers Råd oplever vi i disse år en øget
bevidsthed om, at vi har brug for hinanden, og at vi
kan lære af hinanden på tværs af kirkeskel. Vi har
set nødvendigheden af, at vi står sammen for at oplyse vore politikere om, hvad kristendommen og andre religioner betyder for det danske samfund. Gennem en række lovgivninger vedrørende anerkendte
trossamfund, burka-lovgivning og diskussionen om
omskærelse af drengebørn har vi set, hvad det betyder, når politikere ikke har en forståelse af religion.
Hvis ikke der er en instans udenfor os selv, som gør
livet og udsynet større, så er der ofte en tendens til,

at vi drives af frygt for det fremmede, som udmønter
sig i en “lukken sig om sig selv”. Vi har i dag mere
end nogensinde brug for at høre Paulus’ formaning,
for enheden og fællesskabet kommer ikke af at byde
de anderledestænkende ude, men netop ved at vi i
ydmyghed og kærlighed går i dialog.

Gennem arbejdet i Grøn Kirke har Danske Kirkers
Råd været med til at gøde jorden for, at klimaet nu
endelig ser ud til at få en mere markant plads på
dagsordenen i både kirker og samfund. Også her er
der inspiration og håb at hente i Paulus’ formaning,
der holder os faste på håbet og på Åndens kraft.

I Danske Kirkers Råd har vi arbejdet for at den religionsfrihed, vi gennem Grundloven er sikret også
fortsat skal gælde i praksis. Og vi har arbejdet
på den gensidige teologiske forståelse gennem
udgivelsen af ”Noget om den kristne tro”. Vi hilser med glæde udfaldet af de læresamtaler mellem
Folkekirken og Metodistkirken i Danmark, som førte
til fælleserklæringen ”Én tro, én dåb, én nåde”, der
blev markeret ved flere gudstjenester i 2018.

Og det er måske vores vigtigste opgave i årene
fremover: at fastholde håbet og Helligåndens kraft
midt i kampen for:
- gensidig værdighed og fælles teologiske samtaler
- en lovgivning som fortsat sikrer religionsfrihed og
sikrer kristne værdiers legitimitet
- en bæredygtig udvikling af vores samfund og kirkernes rolle som frontkæmpere i klimakampen.

Vi har arbejdet på en fornyet og bæredygtig organisation af Himmelske Dage, som udgør det største
økumeniske samarbejde i Danmark. Sideløbende
hermed har alle vore medlemskirker udmøntet dette
i praksis gennem forberedelsen af Himmelske Dage
på Heden, der viser nye veje for økumenisk samarbejde i Danmark med globalt udsyn.

I FORRETNINGSUDVALGET SIDDER
Formand biskop Henrik Stubkjær, folkekirken
Biskop Czeslaw Kozon, Den katolske Kirke
Biskop Peter Fischer-Møller, folkekirken
Tonny Jacobsen, Pinsekirken
Bent Hylleberg, BaptistKirken
Kasserer Aase Rønkilde Pedersen
Thorsten Rørbæk, KFUM & KFUK, formand for Stående Udvalg

SIDE 7

IDENTITET OG INSPIRATION
af Mads Christoffersen, generalsekretær i Danske Kirkers Råd

Identitet og inspiration afspejler spændingsfeltet for det økumeniske engagement. Det gælder også samarbejdet i Danske Kirkers Råd. Hver kirke og kirkelige organisation i vores brede medlemskreds kommer med hver deres særlige
kendetegn. De er med i fællesskabet med deres særlige identitet. Den bliver ikke
mindre i mødet med andre traditioner, teologiske ståsteder og praktiske engagement og erfaring.
ÅRET DER GIK: Det ligger i det økumeniske samar
bejde, at man kan lade sig inspirere eller få øjnene
op for andre måder at gøre tingene på. Det økume
niske samarbejde kan også få os til at se det, der er
fælles med andre traditioner, trods de umiddelbare
forskelle. Danske Kirkers Råd danner rammen om
mødet mellem forskellige identiteter, men også om
samarbejde og gensidig inspiration, inden for vores
fire arbejdsområder.
Økumenisk dialog og dannelse

Økumenisk dialog og dannelse er både et nyt
arbejdsområde for Danske Kirkers Råd med vedtagelsen af vores nye arbejdsplan i 2017. Men det
er også kernen i vores arbejde at varetage dialogen
og udvide den økumeniske viden på tværs af kirkesamfund, de kirkelige organisationer og for den
enkelte, der ikke er økumenisk engageret. Hvad vil
det sige at være kirke i dag? Hvad betyder kristen
enhed konkret midt i den levende mangfoldighed af
kirkelige traditioner? Hvordan kommer et kristent
fællesskab konkret til udtryk? Hvad betyder de gamle økumeniske samtaler for unge i dag? Hvordan
giver vi vores kristne arvegods videre til kommende
generationer i en tid, hvor den generelle viden om
kristendommen synes faldende? Det er nogle af de
spørgsmål, som vores bredt sammensatte og dybt
engagerede arbejdsgruppe om økumenisk dialog og
dannelse arbejder med.
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Grøn Kirke

Grøn Kirke vokser som et netværk af kirker og kirkelige organisationer og andre aktører. Vi har nu rundet de første 200 grønne kirker, og antallet vokser
stødt, ligesom også interessen stiger. I klimakrisen er
der nok af nedslående nyheder om, hvordan klimaforandringerne har negativ betydning rundt om på
jorden. Som kirker er det vigtigt, at vi prædiker håb
og handling ind i sådan en krise. Derfor samledes
en bred vifte af kirkeligt engagerede til Grøn Kirkes
håbskonference i november for at blive inspireret til,
hvordan vi bevarer håbet. Men Grøn Kirke handler
også om lokal handling. Derfor har Grøn Kirke også i
2018 arbejdet med lokale kirker om grøn omstilling,
både i kirken og på kirkegårdene, bl.a. ved at samle
kirkegårdsansatte til inspiration og gensidig erfa
ringsdeling. Det er i sådanne netværk, at Grøn Kirke
vokser og giver mening også i det lokale kirkeliv, for
der er sammenhæng mellem håb og handling, mellem det globale og det lokale.
Kirkernes frihed og lige vilkår er fortsat et fokus
område for Danske Kirkers Råd. Trossamfundsloven
trådte i kraft for et par år siden, men der er stadig
justeringer, der skal gøres i forhold til dens praktiske
betydning. Således har Danske Kirkers Råd igen i
2018 mødtes med Kirkeministeren til en drøftelse af
de praktiske udfordringer eller bekymringer, der er
kommet i takt med implementeringen af lovgivning

en som f.eks. det obligatoriske kursus for forkynde
re og besøg af kirkelige partnere fra udlandet. Vi
oplever generel lydhørhed og samarbejdsvilje med
Kirkeministeriet.
Danske Kirkedage

Danske Kirkedage har været en vigtig del af det økumeniske samarbejde i årtier. De sidste år har vi arbejdet sammen for at planlægge fejringen af Danske
Kirkedage i Herning 2019 som de Himmelske Dage
på Heden. Takket være en imponerende indsats fra
lokale kræfter i Herning og omegn i samarbejde
med hele det store netværk af kirker og kirkelige
organisationer i Danmark tegner sig et spændende
program for Kristi Himmelfartsdagene 2019. Himmelske Dage på Heden bliver den helt store kirkelige
begivenhed i Danmark i det kommende år.
Sideløbende med at alle sejl sættes til for at få Himmelske Dage på Heden til at lykkes, arbejder styrel
sen for Danske Kirkedage sammen med Forretnings
udvalget, medlemmerne af Danske Kirkers Råd,
stifterne og flere andre aktører på at se på mulige
modeller for fremtidens Kirkedage. Vi er kommet til
et tidspunkt, hvor vi oplever en helt anderledes bred
tilslutning til Danske Kirkedage end tidligere. Derfor
er det også tid til at se på, om vi kan finde en måde
at planlægge Danske Kirkedage på, der kan skabe
bedre kontinuitet og måske endda styrke frekvensen, så vi kan have glæde af Danske Kirkedage lidt
oftere.

Danske Kirkers Råd

Danske Kirkers Råd er i sig selv et netværk af kir
ker og kirkelige organisationer, men er også med i
mange andre netværk som f.eks. fællesskabet omkring det økumeniske telt ’Mellem Himmel & Jord’
på Folkemødet, det nordiske netværk for tros- og
religionsfrihed, NorForb, Kristent-Muslimsk Samtaleforum, det nordisk-baltiske netværk for kirkeråd,
det økumeniske ledsagerprogram i Israel/Palæstina, og det europæiske netværk af økumeniske råd.
Som associerede medlemmer deltager vi ligeledes
i møder med Kirkernes Verdensråd og Kirkernes
Europæiske Konference og meget mere.
Sekretariatet

Netværket i Danske Kirkers Råd drives af engagerede repræsentanter fra de 16 kirkesamfund og 40
kirkelige organisationer. Maskinrummet drives af
vores sekretariat med tre faste ansatte, en studentermedhjælper og en frivillig. Aktivitetsniveauet
er meget højt, og vi gør vores bedste for at bistå arbejdsgrupperne og Danske Kirkers Råd som helhed
og i al sin mangfoldighed.
På vegne af sekretariatet skal der lyde en varm tak
til alle medlemmer, partnere, kirker, organisationer,
menigheder og enkeltpersoner for støtte og samarbejde i 2018.

Læs mere på: www.danskekirkersraad.dk
Årsberetning 2018
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DANSKE KIRKERS RÅD
- HVAD & HVEM?
Danske Kirkers Råd er det bredeste kirkelige netværk i Danmark. Danske Kirkers Råd er et nationalt
råd af kirker og kirkelige organisationer og en projektbaseret netværks
organisation. Medlemskirker
og medlemsorganisationer kan iværksætte samarbejde til fælles projekter inden for relevante indsats
områder.
Danske Kirkers Råd består pt. af 16 medlemskirker
og 40 kirkelige organisationer fordelt på henholdsvis
Rådet (for kirkesamfund) og Økumenisk Forum (for
kirkelige organisationer, menigheder og folkekirkens
stifter).

Danske Kirkers Råd har en række arbejdsområder.
Nogle har kommissorier til kontinuerligt arbejde med
faste opgaver, andre gruppers arbejde er knyttet til
konkrete arrangementer eller begivenheder.
Er du interesseret i at høre mere om, hvordan man
bliver en del af arbejdet? Læs på de følgende sider
uddrag fra Danske Kirkers Råds arbejde. Kontakt
gerne sekretariatet for at høre mere.
Læs mere om og find kontaktoplysninger på sekretariatet og arbejdsområdernes kontaktpersoner på:
www.danskekirkersraad.dk

RÅDET
Forretningsudvalget
Sekretariatet
ØKUMENISK FORUM
Stående udvalg
DANSKE KIRKEDAGE
Styrelsen
Komiteen

= Råd og fora
= Arbejdsgrupper
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GRØN KIRKE

ØKUMENISK
DIALOG OG DANNELSE

FRIHED OG
LIGE VILKÅR

MEDLEMMER I DANSKE KIRKERS RÅD 2018
KIRKER
APOSTOLSK KIRKE
BAPTISTKIRKEN
BRØDREMENIGHEDEN
DEN ANGLIKANSKE KIRKE
DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK
DEN KOPTISK-ORTODOKSE KIRKE
DEN ORTODOKSE KIRKE
(KONSTANTINOPELS PATRIARKAT)
DEN REFORMERTE SYNODE
DEN SERBISK-ORTODOKSE KIRKE
FOLKEKIRKEN
FRELSENS HÆR
INTERNATIONAL CHURCH OF COPENHAGEN
METODISTKIRKEN I DANMARK
MISSIONSFORBUNDET
PINSEKIRKEN
SVENSKA KYRKAN

KIRKELIGE ORGANISATIONER
ALPHA-DANMARK
AREOPAGOS
ASSISIKREDSEN
BIBELSELSKABET
CAFÉ EXIT
DANMARKS KIRKELIGE MEDIECENTER
DANMARKS KRISTELIGE GYMNASIASTBEVÆGELSE
DANMARKS ØKUMENISKE KVINDEKOMITÉ
DANMISSION
DANSK OASE
DANSKE BAPTISTERS KVINDENETVÆRK
DE GRØNNE PIGESPEJDERE
DET ØKUMENISKE CENTER
FDF
FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP
FYENS STIFT
HADERSLEV STIFT
HELSINGØR STIFT
HERLEV FÆLLESKIRKELIGE UDVALG
JOHANNITERHJÆLPEN
KFUKS SOCIALE ARBEJDE
KFUM OG KFUK I DANMARK
KFUM-SPEJDERNE I DANMARK
KIRKEFONDET
KIRKELIGT CENTRUM
KIRKERNES INTEGRATIONS TJENESTE
KØBENHAVNS STIFT
LOLLAND-FALSTERS STIFT
MALTESERRAADET
MISSION AFRIKA
OSMTH
RIBE STIFT
ROSKILDE STIFT
TVÆRKULTURELT CENTER
VIBORG STIFT
VOR FRUE KIRKE, KØBENHAVNS DOMKIRKE
YOUTH FOR CHRIST
Y´S MEN INTERNATIONAL, REGION DANMARK
AALBORG STIFT
AARHUS STIFT

DERFOR ER VI MED

Missionsforbundet
Kirkefondet

DERFOR ER VI MED I DANSKE KIRKERS RÅD
De 16 kirkesamfund i Rådet og 40 kirkelige organisationer i Økumenisk Forum
vidner om stor økumenisk bredde. Men hvorfor er de med? Det gives der ikke
noget ensartet svar på. Vi har opfordret tre repræsentanter til at svare på, hvorfor
netop deres kirkesamfund eller organisation er med.
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GUDS BØRNS ENHED
Af John Nielsen, Missionsforstander, Det Danske Missionsforbund
DERFOR ER VI MED: Guds børns enhed. Så enkel er forkla
ringen på, hvorfor Det Danske Missionsforbund er med i
Danske Kirkers Råd.
Missionsforbundet, som vi kalder os i daglig tale, er en
frikirke, der blev stiftet i 1888. Det skete midt i en vækkelsestid, og målet med at etablere et fællesskab af frie
menigheder var at nå længere i mission. Det, der samlede
os dengang og i dag, er kaldet til mission i Danmark og i
verden. I erkendelse af at den missionsopgave, Kristus har
betroet sin kirke, er en større opgave, end noget kirkesamfund kan løfte alene, fødtes Missionsforbundet med sloganet
”Guds børns enhed og synderes frelse”.
Mens andre kirkesamfund blev til på grundlag af dogmatiske
særstandpunkter, blev Missionsforbundet til som en evangelikal enhedsbevægelse, hvis fokus var forkyndelsen af evangeliet om Kristus til menneskers omvendelse og frelse. Det
var en erkendelse fra begyndelsen at for at kunne nå flest
mulige med evangeliet, må ”Guds børn” nødvendigvis arbej
de sammen. Dogmatiske særstandpunkter skulle ikke stå i
vejen for samarbejde i mission.
Med den profil er det givet, at vi skal og vil være med i Danske Kirkers Råd, og vi har da også været med siden dets
stiftelse, ligesom vi også er at finde i andre økumeniske og
tværkirkelige fora. Internationalt er vi en del af IFFEC, International Federation of Free Evangelical Churches.
Vi er et lille kirkesamfund og har derfor begrænsede ressourcer at lægge ind i Danske Kirkers Råd, men på trods af
dette er vi helhjertet med.

“Det var en erkendelse
fra begyndelsen, at for
at kunne nå flest mulige
med evangeliet, må ”Guds
børn” nødvendigvis arbej
de sammen. Dogmatiske
særstandpunkter skulle
ikke stå i vejen for samarbejde i mission.”
John Nielsen

Årsberetning 2018
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NÅR VI LØFTER I FLOK!
Af Henrik Bundgaard Nielsen, generalsekretær i Kirkefondet

DERFOR ER VI MED: Efter et års tid med møder, samtaler og
workshops kunne jeg forleden med stor tilfredshed afslutte
en proces med sognene i en jysk købstad. For Kirkefondets
opgave var lykkedes - nemlig at åbne op for en større grad
af samarbejde på tværs af byens kirker. Stridsøksen var begravet, og man var enige om at kigge fremad sammen - for
i fælles flok at styrke byens kirkeliv.
Dette er blot et enkelt eksempel på, at dialog, samtale og samarbejde på tværs i de lokale kirkelige sammenhænge ofte
kan være en del af opgaverne i Kirkefondet. Siden 1998 har
Kirkefondet også, i det såkaldte ”Samtaleforum”, været engageret i samtalen på det nationale niveau i folkekirken sammen med repræsentanter fra nogle af de kirkelige retninger
som f.eks. Grundtvigsk Forum og Indre Mission. En samtale
som de seneste år også har fået et praktisk islæt i form
af engagement i afvikling af folkekirkemødet sammen med
bl.a. Landsforeningen af Menighedsråd. Derfor er det også
naturligt for Kirkefondet at være med i Danske Kirkers Råd,
som jo bl.a. skal ”være mødested for samtale og samarbejde
om forkyndelse, diakoni og mission”.
Samtidig ser vi også Danske Kirkers Råd som et blandt
mange vinduer ud til verden - og til andre kirker og trossamfund. Det er også vigtigt for os i Kirkefondet at have så
mange ”udkig” som muligt for at hente inspiration udefra og
omsætte det til en dansk folkekirkelig kontekst. Endelig er vi
med i Økumenisk Forum, under Danske Kirkers Råd, for at
vi på den måde kan være med til at støtte og præge Danske
Kirkedage / Himmelske Dage.
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“Vi ser Danske Kirkers Råd
som et blandt mange vinduer ud til verden - og til andre
kirker og trossamfund. Det
er også vigtigt for os i Kirkefondet at have så mange
”udkig” som muligt for at
hente inspiration udefra og
omsætte det til en dansk
folkekirkelig kontekst. ”

Henrik Bundgaard Nielsen

GRUPPER
AKTIVITETER

Frihed og lige vilkår
Grøn Kirke
Økumenisk dialog og dannelse
- udsnit af aktiviteter i 2018

Frihed og lige vilkår

TROSSAMFUNDSLOVEN SAT PÅ SKINNER
Arbejdsgruppen henter sit mandat i Danske Kirkers Råds vedtægter, hvori det
hedder, at det hører til formålet for rådet ’at arbejde for at sikre kristne kirkers og
trossamfunds frihed og lige vilkår’.
Af Bent Hylleberg, formand for arbejdsgruppen Frihed og lige vilkår
FRIHED OG LIGE VILKÅR: Arbejdsgruppen virker dels
som en tænketank, der vurderer udviklingen på det
kirke- og religionsretlige område, og dels som sagsbehandler, når der opstår problemstillinger, som det
er relevant, at Danske Kirkers Råd forholder sig til.
Udvalgets arbejde sigter på at opnå større lighed
mellem danske trossamfund, uden at denne større
lighed indebærer forringelser af de vilkår, som
Folkekirken har. Arbejdet finder således sted indenfor Grundlovens rammer.
Vi arbejder altså for gode vilkår for alle trossamfund,
uden at anfægte Folkekirkens særstilling i henhold
til Grundlovens § 4.
TROSSAMFUNDSREGISTERET
Året blev præget af arbejdet med at implementere
Trossamfundsregisteret - den digitale platform, som
Trossamfundsloven kræver. Kirkeministeriet sendte
vejledningen om Trossamfundsregisteret i høring,
hvor både Danske Kirkers Råd og flere kirker svarede.
Ministeriet har løbende holdt bilaterale samtaler
med trossamfundene, og alle blev inviteret til et in-
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formationsmøde om den digitale platform, hvorpå
anerkendte kirker og menigheder skal præsentere
sig selv, herunder uploade deres årsregnskaber.
Arbejdet skred langsomt frem fra Kirkeministeriets
side. Det blev ikke afsluttet ved udgangen af 2018,
som det ellers var planlagt. Årsregnskabet for 2018
bliver det første regnskab, der skal uploades i Trossamfundsregisteret.
Et, af alle, uforudset problem opstod sidst på året,
da SKAT skulle implementere den nye lovgivning i
forhold til brugen af skattefradragsreglerne (§8A
og §12). SKAT ønskede at opdele organisationer,
der kan anvende disse i to kategorier:
1) Trossamfund og menigheder, der er anerkendte
iht. den nye lov, og 2) ’almennyttige foreninger’.
Herved faldt økumeniske fora (fx Gospelfælles
skaber), kirkelige paraplyorganisationer (fx DKR)
og folkekirkelige fællesskaber igennem i forhold til
de to nævnte kategorier. Det skabte et ’ramaskrig’,
der hørtes i både Kirke- og Skatteministeriet. Det
bevirkede, at Bekendtgørelsen blev revideret og offentliggjort som BEK nr. 1656 af 19.12.2018.

DØDSANMELDELSER
På et møde mellem Forretningsudvalget og Kirkeministeriet den 10. sept. beskrev vi et mangeårigt pro
blem: at dødsanmeldelser ofte udfyldes mangelfuldt,
når der medvirker præster fra andre trossamfund
end folkekirken. Kirkeminister Mette Bock lovede,
at en løsning ville blive tilvejebragt fra Folkekirkens
IT-afdeling. Herfra blev vi indkaldt til møde i januar
2019, hvor en skitse til en ny digital løsning for
dødsanmeldelser blev fremlagt.

Hensigten er, at dødsanmeldelsen skal rumme alle
relevante data, det være sig: tilknytning til trossamfund, evt. kremering, begravelsesplads m.v.
Relevante myndigheder skal kunne trække på Trossamfundsregisterets oplysninger, og der skal findes
løsninger om samspil med Den elektroniske Kirkebog. Bedemændenes organisation vil også blive inddraget.
Efter en konstruktiv samtale blev vi stillet i udsigt,
at vi vil få et kommende forslag til høring, inden det
forventelig idriftsættes primo oktober.

I GRUPPEN SIDDER
Formand Bent Hylleberg, BaptistKirken
Biskop Czeslaw Kozon, Den katolske Kirke
Birger Nygaard, folkekirken
Mikael Wandt Laursen, FrikirkeNet

Gudrun Lydholm, Frelsens Hær
Jørgen Thaarup, Metodistkirken
Lisbet Christoffersen, kommitteret medlem
Mads Christoffersen, Danske Kirkers Råd
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Klima- og miljøgruppen
Af Keld Balmer Hansen, formand for arbejdsgruppen

GRØN KIRKE: Efter ti år med Grøn Kirke i Danmark
er det stadig vigtigt med et stærkt grønt fællesskab,
hvor kirker står sammen om at værne om Guds skaberværk.
Det er vores ønske, at de lokale grønne kirker
oplever, at de er Grøn Kirke. Det vigtigste foregår
nemlig i den enkelte menighed, når man f.eks. holder
gudstjeneste om Skaberværket, sorterer skrald og
arbejder med biodiversitet på kirkegården.
200 grønne kirker
Der har i det forgangne år været en fortsat vækst
i antallet af grønne kirker, og derfor kan vi glæde
os over, at der nu er 206 grønne kirker i Danmark.
Frikirken Roskilde Vineyard blev grøn kirke nummer
200, og det blev i december markeret ved en gudstjeneste med deltagelse af Roskildes biskop, økologisk kagebord og grøn mad.
Roskilde Vineyard er en frikirke uden anden form
for udendørsareal end en parkeringsplads. Det
understreger bredden i Grøn Kirke, at det manglende udeareal ikke står i vejen for at blive grøn
kirke. Roskilde Vineyard er også et godt eksempel
på en anden bredde i Grøn Kirke – nemlig at vi er et
tværkirkeligt netværk.
Frivillige konsulenter
For at fastholde og udbygge engagementet i et
voksende netværk af grønne kirker har Grøn Kirke
i 2018 etableret en ordning med regionale frivillige
konsulenter. De frivillige konsulenter vil også i 2019
tage kontakt til grønne kirker i deres del af landet
og tilbyde sparring.
Håbet er større!
I en tid med klimadepression er der brug for håbet,
så vi ikke mister modet til at handle. Derfor holdt
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Grøn Kirke i efteråret en tværkirkelig konference
med titlen ”Håbet er større!”. Omkring 70 deltagere
var med til konferencen, der bød på både teologiske
forelæsninger, litterære oplæg, refleksion, bøn og
en koncert.
Debatarrangementer
Sidste sommer afholdt Grøn Kirke et debatarrangement ved Folkemødet på Bornholm. Og som
en optakt til klimatopmødet i december holdt Grøn
Kirke i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp et
fyraftensmøde om, hvordan civilsamfund, organisationer, kirker og enkeltpersoner kan gøre en forskel
for klodens tilstand.
Kirkegårdskurser
Grøn Kirke har i 2018 haft fokus på at gøre kirkegårdene landet over mere bæredygtige. Det er sket
ved en række kurser i Roskilde og Aalborg stifter og
med inddragelse af stifternes grønne stiftsudvalg.
Over 200 kirkegårdsfolk deltog i kurserne.
I Roskilde stift arbejder stiftet og Grøn Kirke sammen
om kirkegårdenes og kirkejordenes grønne potentiale. I projektet, der løber over to år, har man kortlagt to kirkejorde i hvert af stiftets provstier, og man
har givet anbefalinger til, hvordan de enkelte jorde
kan omlægges til f.eks. skov, åbne græsarealer, vandløb eller økologisk landbrug.
Som det ses af vores årsberetning, spænder Grøn
Kirkes aktiviteter vidt. Vi siger tak til landets grønne
kirker for et godt år, og vi ser frem til et spændende
2019 med masser af lokalt engagement og et fortsat arbejde for at vise omtanke og respekt for Guds
skaberværk.

I GRUPPEN SIDDER:
Formand Keld Balmer Hansen, folkekirken
Agnes Hougaard, folkekirken
Allan Juel Jensen, Kirkeligt Centrum
Birthe Juel Christensen, Folkekirkens Nødhjælp
Helene Wonsbek Rasmussen, folkekirken
Lise Palstrøm, folkekirken
Martin Ishøy, folkekirken

Michael Svane, folkekirken
Mogens Brandt, KFUM/K
Ulla Pinborg, Den katolske Kirke
Biskop Peter Fischer-Møller, folkekirken
Biskop Sofie Petersen, folkekirken Grønland
Mia Toldam Korsgård, Danske Kirkers Råd
Årsberetning 2018
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Økumenisk dialog og dannelse
Af Sarah Ziethen, formand for arbejdsgruppen

ØKUMENISK DIALOG OG DANNELSE: I godt et år har
det særlige indsatsområde ’Økumenisk dialog og
dannelse’ været i gang. 2018 var året hvor ordene,
der på mange måder lød velkendte og rigtige, men
også meget luftige og uhåndgribelige, blev konkretiseret. For hvad dækker det egentligt over?
I gruppen kom det frem, at dannelse for de fleste
handler om at huske på forskelle og ligheder mellem
de forskellige kirkesamfund, for hvis de bliver glemt,
forsvinder vigtig viden om kristendommens kerne,
som ikke kan udtrykkes gennem én kirkes forståelse
men kun gennem samtalen mellem flere.
Dialog er et moderne ord, men i vores kontekst
blev det udtrykt som det at respektere hinandens
ståsteder og samtidigt skabe rum for samtaler om
ligheder og forskelle til berigelse og forståelse af
os selv. Dialog er også handling og arbejdsfælles
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skaber, hvor det ikke er den teoretiske del, der har
den største fylde.
Begge dele er vigtige, fordi det nærmest insiste
rende minder os som kristne om, at vi skal have øje
for både den akademiske tilgang til ligheder, forskelle og teologiske diskussioner (fordi det er i de
samtaler, at vi selv bliver klogere), og samtidigt er
det i dialogen, vi retter fokus mod det, der forener
os, nemlig troen på den treenige Gud.
Denne gruppe af interesserede og engagerede
repræsentanter, der var nedsat til at arbejde videre
med området, mødtes for at finde ud af, hvad der
skulle være de første vigtige skridt. Et af de værktøjer vi har brugt i arbejdet med at konkretisere
samtalen om økumenisk dialog og dannelse var et
værdikompas:

Med udgangspunkt i disse spørgsmål, drøftede del
tagerne forskellige forslag, kom med nye, byttede
rundt og stregede ud, for til sidst at komme med
tre konkrete opgaver, som udfoldes af tre forskellige
grupper. De tre grupper er som følger:
Eksisterende projekter

En oversigt over allerede eksisterende økumeniske
projekter til inspiration og vejledning for andre på
nationalt plan. En sådan database skal primært
være digital, hvilket vil kræve et større arbejde.
Dette arbejder sekretariatet videre med at få gjort
muligt.
Praksisnetværk

Et praksisnetværk, som lægger op til at unge ofte
har et stort ønske om at hjælpe og gøre en forskel.
Derfor vil dette initiativ undersøge, om det er muligt
at skabe økumeniske, diakonale projekter, eller om
der allerede er denne slags projekter i gang, og

så støtte op om dem. I første omgang har denne
gruppe valgt at koble sig på et projekt, der i forvejen
er i Aarhus. Det eksisterende projekt er inspireret
at Kirkenes Sociale Arbejde i Silkeborg. Udover at
være en paraply for de enkelte kirkers arbejde, vil
de starte nye projekter op sammen og dele frivillige.
De er ret langt med samarbejdet og ansætter en
deltids projektleder i løbet af 2019. De ser det som
et pilotprojekt, som de vil udbrede til flere byer. Man
kan sige, at projektet har et ønske om at hjælpe diakonalt, hvor vi har et ønske om at dannelsen af unge
i forståelsen af andre kirkeretninger kan komme
gennem det diakonale arbejde. En repræsentant fra
gruppen sidder med i ledelsen af projektet for at
koble flere kirker på og dermed skabe større kirkelig bredde og økumenisk forståelse. Desuden forsøges det at starte et lignende projekt op i Roskilde.

Årsberetning 2018
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Inspiration til aktiviteter og refleksioner
for børn og voksne

Den sidste gruppe tog udgangspunkt i de mange
børn, der hvert år døbes eller barnevelsignes og
derved får knyttet en eller flere betydningsfulde
voksne til sig. Mange af disse voksne ved ikke, hvad
der forventes af dem og kan have svært ved at finde
ud af, hvordan de får integreret den kristne dimension i deres samvær med barnet. Gruppen arbejder
derfor hen mod en udgivelse, som dels inspirerer
til ”kristne” aktiviteter og samvær mellem børn og
voksne med aktivitetsforslag, opskrifter, kreativ inspiration, og som dels inspirerer til refleksion ved
at indeholde bibelfortællinger og små refleksioner.

Bidragsyderne tænkes at komme fra hele det kirkelige miljø og derpå repræsenterer den økumeniske mangfoldighed, samtidigt med at vægten ligger
på formidlingen af kristendom (og ikke kirke) til de
mange, der ønsker en øget forståelse af og inspiration til at tale om det bibelske univers med børn.
Gruppen forestiller sig at bogen bliver en gave til
faddere og håber på et samarbejde med Bibelsel
skabet.

I GRUPPEN SIDDER:
Helene Lilleøre, 3K
Kathrine Fischer, folkekirken/FDF
Linda Rönnow, FDF
Bent Bjerring-Nielsen, Apostolsk Kirke
Rasmus Højmark, Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund
Andreas Riis (orlov), Dominikanerordenen
Mads Christoffersen, Danske Kirkers Råd
Mia Toldam Korsgård, Danske Kirkers Råd
Ulla Pinborg, Den Katolske kirke i Danmark
Jan Nilsson, Emmauskirken
Christian Arffmann, Folkekirkens mellemkirkelige Råd
Morten Abildgaard Knudsen, KFUM-Spejderne
Sarah Krøger Ziethen, gymnasiepræst, Roskilde Domkirke
Lucas Skræddergaard, Ung Mosaik/DUF
Kristian Bonde-Nielsen, Vanløse Frikirke
David Laadal Mortensen, Youth For Christ

SIDE 24

DANSKE KIRKEDAGE

Styrelsen
Komiteen
Europæiske Kirkedage

PÅ VEJ MOD NYE HIMMELSKE DAGE
Af Poul Kirk, formand for styrelsen for Danske Kirkedage

I 2018 forsatte Styrelsen for Danske Kirkedage
sammen med forretningsudvalget for Danske Kir
kers Råd drøftelserne af den fremtidige struktur for
Himmelske Dage/Danske Kirkedage. Vores konklusioner er, at der er et stort behov for mere sammenhæng og højere frekvens af Danske Kirkedage/
Himmelske Dage, og at vi sikrer, at man ikke mister
”know-how” og kostbare erfaringerne fra de lokale
Himmelske Dage. Derfor har vi besluttet at forsætte
ansættelsen af sekretæren for lokalkomiteen i Himmelske Dage på Heden (HDH) Anne Mie Skak Johanson fra den 1. juli og frem til 31. december 2019,
når hendes ansættelse i Viborg Stift ophører efter
Himmelske Dage på Heden.
I år intensiveres arbejdet med forberedelserne til
Himmelske Dage på Heden fra den 30. maj til den
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2. juni 2019 i Herning under sloganet ”Gå med”.
Himmelske Dage på Heden sættes fokus på tro,
samfund og folkelighed, og der er foreløbigt planlagt
over 300 arrangementer med åbningsgudstjeneste
på Torvet, koncerter, debatter, teologisk døgn, unge
døgn, Mulighedernes marked på Markedspladsen,
Danmarks længste kirkekaffebord, gudstjenester på
mange måde, bibelrefleksioner og afslutningsguds
tjeneste i den smukke skulpturpark i Birk i udkanten
af Herning.
Himmelske Dage på Heden kulminerer lørdag aften i
Jyske Bank Boxen med ”Det Himmelske Show”. Her
tages Troen på Gud under kærlig behandling i et forrygende show i Boxen i Herning med Peter Mygind
og Dina Al-Erhayem som værter. Lydtapetet leveres

af Danmarks største gospelkor under ledelse af
Hans Christian Jochimsen og en række gæstesolister
- blandt andet den amerikanske Grammy-vindende
artist Hezekiah Walker. Derudover tilsættes piruetter
fra Verdensballetten, ord og indsigt af spændende
gæster, der spænder fra youtubere tilsat toner fra
symfoniorkester og Herning Kirkes Drengekor.

Op til årsmødet i Danske Kirkers Råd den 2. juni
2018 i København meddelte Morten Hougaard Sørensen (KFUM og KFUK) og Henrik Bang Bjørgo
(Den katolske Kirke), at de gerne ville trække sig
som medlemmer af Styrelsen for Danske Kirkedage.
En stor tak til Morten og Henrik for mange års godt
samarbejde i Styrelsen.

I en tid, hvor sekulariseringen for alvor er slået igennem, er der et stigende behov for en fælles platform
i det offentlige rum til debat om troen og til kristen
mission i Danmark.

På årsmødet blev Poul Kirk valgt som formand og
Jens Christian Melgaard (KFUM og KFUK), Rasmus
Bach Ottosen (FDF) og Kaare Nielsen (Den katolske
Kirke) blev valgt som nye medlemmer af Styrelsen.
De øvrige medlemmer af styrelsen er: Søren Abildgaard (Landsforeningen af Menighedsråd) og Mads
Christoffersen (sekretær, Danske Kirkers Råd).

Styrelsen opfordrer medlemmer af Danske Kirke
dage til snarest at købe billetter inkl. ”Det Himmelske
Show” på Himmelske Dage på Hedens hjemmeside.

STYRELSEN FOR DANSKE KIRKEDAGE:
Poul Kirk, Frikirkenet
Jens Christian Meldgaard, KFUM/K
Kaare Nielsen, Den katolske Kirke
Rasmus Bach Ottosen, FDF
Søren Abildgaard, Landsforeningen af Menighedsråd
Mads Christoffersen, Danske Kirkers Råd
Årsberetning 2018
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VI GLÆDER OS TIL AT BYDE JER VELKOMNE
Af Jens Christian Kirk, Komiteen for Danske Kirkedage

Lige om lidt sker det! Den 30. maj - 2. juni afholdes
der Himmelske Dage på Heden i og omkring Her
ning. Vi har arbejdet hårdt på at gøre det til en unik
begivenhed, hvor kirke og folk mødes og ”går med
hinanden” til debat, til fordybelse, til inspiration og
til gudstjenestefejring.
Vi ser frem til at Herning centrum fyldes med liv. At
Mulighedernes Marked viser bredden i dansk kirkeliv frem, at vi får lejlighed til at tale sammen på
tomandshånd og i små grupper, at vi får sat aktuelle
temaer kirkeligt og folkeligt til debat og at Herning
Torv bliv fyldt af sang, både salmesang, lovsang og
rockmusik. Ikke mindst glæder vi os til at byde indenfor til ”Det himmelske show” i Jyske Bank Boxen
lørdag d. 1. juni. Showet bliver mangfoldigt i sit indhold og sit udtryk, når det tager troen under kærlig
behandling.
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Så kom og deltag og tag din næste med! Fra åbningsgudstjenesten på Herning Torv den 30. maj og
til afslutningsgudstjenesten i skulpturparken i Birk
den 2. juni, hvor vi giver stafetten videre til næste
værtsby. Afslutningsgudstjenesten bliver dagens radiogudstjeneste og bliver vist samme eftermiddag
som tv-gudstjeneste - det synes vi er en sejr for økumenien i Danmark. Så vi håber på stor opbakning
også til denne gudstjeneste.
Danske Kirkedage har tradition for at blive en
kæmpefest for det kirkelige Danmark i bredeste forstand. Vi er taknemmelige for det I allerede har gjort
for at forberede festen i Herning. Nu glæder vi os
til at I kommer og fester fire dage sammen med os.
Vi ses til Himmelske Dage på Heden!

EUROPEAN CHRISTIAN CONVENTION –
EUROPÆISKE KIRKEDAGE
Søren Abildgaard, medlem af styrelsen for Danske Kirkedage
Bevægelsen imod et økumenisk, deltagerorienteret,
åbent europæisk møde, som kan samle mennesker
fra hele Europa, udspringer af erfaringerne med
de tyske kirkedage og tilsvarende initiativer i andre
lande. European Christian Convention, ECC, vil være
et sted, hvor vi kan dele vores spiritualitet, et sted
for dialog, og hvor tidens påtrængende emner kan
diskuteres.
Europa er vores fælles hjem, skønt vi kommer fra
forskellige kirketraditioner. ECC er et bidrag til europæisk enhed og til Europas ansvar i verden
baseret på den kristne vision om fred, frihed og retfærdighed, som inspirerede det europæiske projekt.
Samtidig er det et konkret udtryk for de europæiske
kirkers økumeniske forpligtelse på enhed. ”Vi er
overbeviste om, at kristendommens åndelige arv
udgør en mægtig kilde til inspiration for og berigelse

af Europa. På grundlag af vores kristne tro, arbej
der vi henimod et humant og socialt bevidst Europa,
hvor menneskerettighederne og de grundlæggende
værdier fred, retfærdighed, frihed, tolerance, del
tagelse og solidaritet dominerer.” (Charta Oecumenica, 2001)
ECC er en medlemsorganisation, der primært er
baseret på græsrodsorganisationer. Danske Kirke
dage blev medlemsoptaget i oktober 2018 som det
indtil videre eneste danske medlem.
I oktober 2019 bliver det besluttet, hvor ECC skal
afholdes første gang. Det bliver sandsynligvis i 2023
eller 2024.
Rebekka Højmark Svenningsen er dansk medlem
af bestyrelsen. Søren Abildgaard er Danske Kirke
dages kontaktperson til arbejdet i ECC.

Årsberetning 2018
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ØKUMENI
UDE
HJEMME
Økumeniske netværk ude & hjemme
Nordisk-baltisk samarbejde
Det Økumeniske Studielegat
Det Økumeniske Ledsagerprogram
Kristent-Muslimsk Samtaleforum
Folkemødet

ØKUMENISKE NETVÆRK UDE & HJEMME
Af Mads Christoffersen, generalsekretær for Danske Kirkers Råd
ØKUMENISKE NETVÆRK UDE & HJEMME: Danske
Kirkers Råd har som økumenisk råd netværksrelationer rundt om i verden og herhjemme i Danmark.
Der afholdes netværksmøder både med Norden,
Europa og resten af verden. Danske Kirkers Råd
er desuden repræsenteret i en række netværk herhjemme i Danmark.
NORDISK-BALTISK SAMARBEJDE: Hvert år mødes de
økumeniske råds ansatte fra de nordiske og baltiske
lande. Det er vigtigt med disse møder for at drøfte
erfaringer og visioner for det økumeniske arbejde og
for at styrke samarbejdet og læringen på tværs af
landene. Mange af vores arbejdsområder i Danmark
minder meget om dem, man har i økumeniske råd i
resten af Norden og Baltikum.
I 2018 mødtes de ansatte fra de nordiske og baltiske råd i det historiske Sigtuna i Sverige. Her fik vi
mulighed for at drøfte de forskellige områder, som
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de nordiske og baltiske kirkeråd arbejder med. Der
var desuden tid til inspirerende foredrag og pilgrimsvandring i det smukke vinterlandskab. I 2019
er Danmark vært for mødet. Denne gang holder vi
mødet i Roskilde med særlig fokus på offentligheds
teologi.
EUROPÆISK SAMARBEJDE: På samme måde som
de nordisk-baltiske sekretærer mødes, afholdes
der også møde hvert år for de europæiske general
sekretærer. Mødet er arrangeret af KEK, Kirkernes
Europæiske Konference, og har til formål at inspi
rere hinanden gensidigt og at styrke forholdet mellem de nationale kirkeråd og KEK. I 2018 blev mødet afholdt i Wien.
Danske Kirkers Råd var som de andre økumeniske
råd i Europa repræsenteret ved KEK’s generalforsamling i Novi Sad i Serbien i juni 2018.

NORDISK NETVÆRK FOR TROS- OG RELIGIONSFRIHED: Danske Kirkers Råd er blevet partner i
Nordic Ecumenical Network on Freedom of Religion or Belief (NORFORB). Det er en international
læringsplatform, der søger at arbejde for tros- og
religionsfrihed i fællesskab med en lang række kirkelige organisationer på tværs af landegrænser.
Med i netværket er en bred vifte af andre kirkelige
netværk, organisationer og kirkesamfund i hele
Norden. I Danmark er bl.a Dansk Missionsråd og
Folkekirkens Mellemkirkelige Råd med i netværket.
DET ØKUMENISKE LEDSAGERPROGRAM: Igen i 2018
sendte Danmark fire unge mennesker af sted til
Israel/Palæstina for at observere situationen og
hjælpe til med praktiske opgaver som f.eks. at følge
børn i skole eller blot at være tilstede og skabe en
form for tryghed for lokale i den meget spændte
konflikt. Der er cirka 20 lande med i programmet
fordelt over hele verden.

RELATIONER I DANMARK: Danske Kirkers Råd er
repræsenteret i en række netværk, råd og udvalg i det kirkelige landskab herhjemme. Således
er vi sammen med en større gruppe af kirkesamfund og kirkelige organisationer medarrangører af
teltet Mellem Himmel & Jord på Folkemødet. Vi er
repræsenteret i styregruppen for Kristent-Muslimsk
Samtaleforum, der hvert år arrangerer en konfe
rence for kristne og muslimske ledere. I 2018 havde
konferencen særlig fokus på religionsmødet og
nogle af de centrale teologiske begreber som mission, frelse og fællesskab. Desuden er Danske Kir
kers Råd repræsenteret i Bibelselskabet, Danmarks
Kirkelige Mediecenter, Folkekirkens Nødhjælp, 3Kuddannelsen mm. Vi lægger vægt på gode relationer
og vil gøre hvad vi kan for at bidrage til at styrke
økumeniske relationer både lokalt og nationalt.

Årsberetning 2018
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GUDS HUSHOLD TIL VERDENS ENDE
Af Karin Wiborn, generalsekretær i Sveriges kristne Råd

NORDISK-BALTISK SAMARBEJDE: I begyndelsen af
marts 2018 havde Sveriges kristne Råd den ære
at stå som vært for det nordisk-baltiske møde for
ansatte i de økumeniske råd. Denne gang blev mødet afholdt i Sigtuna, et historisk interessant sted
for kirken i Sverige. Vi lod os inspirere bl.a. ved en
smuk pilgrimsvandring gennem det kolde vinterlandskab med de mange mindesmærker i byen og de
levende helligsteder. Gennem foredrag, den danske
film Babettes gæstebud, samtaler om bl.a. receptiv
økumeni og rapporter fra vores forskellige nationale
arbejde, drøftede vi vores fælles opgave som kristne
fællesskaber i en pluralistisk sammenhæng.
Kirkerne i de nordiske og baltiske lande er meget
forskellige fra hinanden, men de har også meget til
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fælles, ikke mindst den geografiske nærhed, som
giver os en fornemmelse af samhørighed. Økumeni i
Norden og samarbejdet mellem de økumeniske råd
og kirkerne har fundet sted i mange år bl.a. gennem en bred vifte af netværk. Det nordiske sam
arbejde er et vigtigt fællesskab, en mulighed for
fordybelse og nye indsigter og et udtryk for kristen
samhørighed i Norden.
Når vi går sammen, kirker og kirkelige organisationer i Norden, i Europa og verden, så bliver økumeni
en form for organiseret gode for hele Guds hushold
til verdens ende.

DET ØKUMENISKE STUDIELEGAT
Af cand. theol. Kathrine Fischer
Hvert år afholdes GETI (Global Ecumenical Theological Institute) konferencer rundt om i verden med
forberedende kurser. Formålet med kurserne er at
give teologisk interesserede unge en introduktion
til aktuel økumenisk tænkning og handling. Denne
gang blev kurset afviklet ifm. the Conference on
World Mission and Evangelism 2018 (CWME). CWME
arbejdede under temaet “Moving in the Spirit: Called
to Transforming Discipleship”. GETI arbejede under
temaet “Translating the Word, Transforming the
World”.
Kursets forløb

F ør konferencen: E-læring i 8 uger med tilsvarende
ugentlige opgave (24 timer).
Tiden i Arusha: Fællesskabsbygning, foredrag om
vigtige emner i studieprogrammet, forkyndelse,
gudstjenester og lokale eksponeringsbesøg, konfe
rencedeltagelse mv. (60 timer).
Undervisningens fokus:
1. Den økumeniske bevægelses historie
2. Moderne problemer i den økumeniske bevægelse
3. Verdenskristendom: Interkulturel og interreligiøs
teologi
4. Afrikas teologier og realiteterne i missionspraksis
5. Livets liv, skabelsen og retfærdigheden og fredens pilgrimsrejse.
Efter konferencen: Et afsluttende forskningsprojekt
(16 timer) hvor deltagerne undersøgte, hvordan
evangeliet er oversat til forskellige kulturer og sam-

menhænge, og hvordan de føler sig bevæget af
Ånden for at omdanne verden.
Økumeniske overvejelser

Ordet mission har til dels i samfundet, men endda
også på Aarhus Universitet en ganske negativ belysning. Til trods for at dogmatik på AU indeholder et
krav om missionsteologi, vil jeg mene, at niveauet
af dette er ganske lavt og ikke særlig ofte formidlet.
I dette lys føler jeg, at GETI var med til at formidle
en bredere forståelse af, hvad missionsteologi indeholder, og hvordan mission ikke kun er en lineærbevægelse fra Nord til Syd, men nærmere en komparativ bevægelse, hvor begge partner integrerer
- heriblandt mission from the margins. Mission from
the margins handler om at give marginerne stemme
i kirkedebatten. Her kan man hurtigt sammenligne
med det monopol den danske folkekirke har ift. andre kirkelige bevægelser i Danmark.
Formidle resultaterne af studieopholdet

Jeg har aftalt med den danske delegation på CWME,
at vi skal have oversat nogle af bibelstudierne.
Derudover er jeg i gang med at skrive en artikel til
et kommende temanummer af Dansk Missionsråds
serie Ny Mission. Temanummeret har titlen: Mission,
discipelskab og forvandling - I dialog med Arusha
konferencen 2018. Den overordnede problemstil
ling, som alle artikelforfattere forholder sig til er: På
hvilke måder kan vi i en dansk sammenhæng itale
sætte og praktisere kristent discipelskab som noget, der både forvandler indadtil i kirken og udadtil i
samfundet - lokalt, nationalt og globalt.
Årsberetning 2018
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ØKUMENISKE LEDSAGERE PÅ VESTBREDDEN
Af Mads Christoffersen, generalsekretær for Danske Kirkers Råd
DET ØKUMENISKE LEDSAGERPROGRAM i Israel/
Palæstina, EAPPI, har eksisteret siden 2002 under Kirkernes Verdensråd på initiativ fra de lokale
kirker i Jerusalem og på Vestbredden. Her deltager
mennesker i alle aldre fra alverdens lande. Danske
Kirkers Råd er en af de organisationer i Danmark,
der sender økumeniske ledsagere af sted. De observerer situationen i de besatte områder og hjælper til med helt basale opgaver i landbruget, ved de
militære kontrolposter og med at følge børn til og
fra skole. Ledsagerprogrammet har ikke en politisk
agenda for eller mod israelere eller palæstinensere.
Det handler om at gøre opmærksom på international humanitær lov og først og fremmest at vise medmenneskelighed i en meget svær konflikt. I efteråret
2018 var tre danskere af sted på det økumeniske
ledsagerprogram.
Vanskelige forhold for de lokale

Vi har talt med Rikke Bredde, som var af sted som
økumenisk ledsager i efteråret 2018 og boede i
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Jeriko. De største udfordringer for lokalbefolkningen
i det område er, ifølge hende, at det i praksis er
umuligt at bygge huse, skoler og veje. Man søger
om tilladelse til at bygge, men får det næsten aldrig.
Det ligger nemlig i område C, som er under israelsk
militær autoritet. Den manglende adgang til rent
vand er også et af de store problemer i området.
Det kræver tilladelse at etablere vandrør for at hente
vand, og det får de lokale ikke. Derfor oplever de,
at militæret fjerner de vandrør, som de lokale har
etableret.
Rikke Bredde er uddannet kandidat i Mellemøst
studier fra Syddansk Universitet og har længe været
optaget af den aktuelle situation i Israel/Palæstina.
Her fortæller hun om noget af det, der gjorde størst
indtryk på hende under sit ophold som økumenisk
ledsager.

Ledsager blandt fårehyrder

”Vores primære opgave bestod i at rapportere om
de menneskerettighedskrænkelser, som foregik i
vores område. En anden vigtig opgave var selve
ledsagerdelen. I Jordan-dalen bor mange fårehyr
der, hvis adgang til græsningsgange er blevet ind
skrænket af militæret,” fortæller Rikke Bredde. Det
er vigtigt med internationale ledsagere, så hyrderne
kan have deres får i ro og fred.
En blanding af modløshed og håb

Som økumenisk ledsager rapporterer man videre
til Kirkernes Verdensråd og FN. I lyset af konflikt
ens kompleksitet og de mange år, den har varet,
følte Rikke sig til tider modløs, når hun sad og skrev
sin afrapportering og kom i tvivl om, hvad det hele
overhovedet nyttede. Men for Rikke Bredde var der
også tegn på håb, som når hun f.eks. så især de

ældre palæstinenseres vedholdenhed for retten til
jord. Trods modløshed fra tid til anden giver det
mening med det økumeniske ledsagerprogram.
”Vi gjorde helt klart en forskel ved vores aktive til
stedeværelse. Jeg havde ikke selv forudset, hvor
meget det betød for folk, at vi var der som vidner
til deres engagement for retfærdighed”, siger Rikke
Bredde.
Et uvurderligt indblik

Hun vil anbefale andre at tage af sted som økume
niske ledsagere. ”Man får et uvurderligt indblik i en
af de mest kendte konflikter i nyere historie og kommer helt tæt på mennesker, som har meget mere at
byde på end bare de sørgelige historier, man hører i
medierne”, siger Rikke Bredde.

Ønsker du at vide mere Det økumeniske ledsagerprogram,
er du velkommen til at skrive til Danske Kirkers Råds sekretariat
på dkr@danskekirkersraad.dk.
Læs mere om Det økumeniske ledsagerprogram i Israel/Palæstina
på www.eappi.org

GRÆNSER I TROSMØDET
Af Niels Valdemar Vinding, koordinator for Kristent-Muslimsk Samtaleforum
KRISTENT-MUSLIMSK SAMTALEFORUM: Over et lille
døgn fra 9.-10 november 2018 afholdt KristentMuslimsk Samtaleforum sin årlige lederkonference.
Denne gang handlede det om grænserne i trosmødet. Udgangspunktet for samtalen var at når trosmødet mellem muslimer og kristne så ofte bevæger sig
i mange retninger og adresserer mange temaer, er
det alligevel sjældent, at vi kommer tæt på de svære
og helt centrale emner i religionssamtalens grundspørgsmål.
Derfor stillede Kristent-Muslimsk Samtaleforum i år
en række arbejdsspørgsmål, som gik bag om det
mellemreligiøse arbejde, og spørger om, hvor grænserne går, og hvad der er helligt? Hvad er vigtigst?
Hvad er u-overtrædeligt? Hvad er der egentligt på
spil? Hvorfor synes vi, det er vigtigt med tro?
Den katolske biskop Czeslaw Kozon bød velkommen
og Jonas Adelin Jørgensen, Naveed Baig, Tarek Ziad
Hussein og Lise Paulsen Galal gav alle deres gode
indspark.
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Danske Kirkers Råd var som altid med ved bordet,
og lederkonferencen blev en betydelig succes. Det
skyldes især, at konferencen var rykket på Magleås
kursuscenter med en overnatning, så der var tid til
både oplæg, diskussion, vandring i skov og besøg
på nonnekloster samt spisning og mere afslappet
aftensnak.
Den nye styregruppe for Kristent-Muslimsk Samtaleforum arbejder videre med de gode erfaringer og
den nærværende ramme og næste års lederkonfe
rence kommer til at ligge 8.-9. november 2019.
Kristent-Muslimsk Samtaleforum faciliteres af Folke
kirke og Religionsmøde.
Danske Kirkers Råd er repræsenteret i KMS-styregruppen ved Nik Bredholt fra Den katolske Kirke og
kommandør Gerrit Marseille fra Frelsens Hær.

FOLKEMØDET - MELLEM HIMMEL & JORD
Af Hasse Falk Jakobsen, koordinator for det økumeniske telt Mellem Himmel & Jord
FOLKEMØDET PÅ BORNHOLM: Danske Kirkers Råd
var for sjette år i træk aktivt engageret på Folkemødet på Bornholm. Folkemødets fire dage i juni er blevet Danmarks største politiske festival med samlet
set over 100.000 besøgende.

Bornholm, hvilket de mange politikere og organisationsledere fra hele Danmark vidner om.
Danske Kirkers Råd var i 2018 med til at arrangere
forskellige debatter, særligt om torsdagen med
temaer som:

Danske Kirkers Råd deler sammen med en hel række
kristne landsorganisationer og lokale bornholmske
kirker et stort fælles telt. Her kommer kirkernes enhed og mangfoldighed til udtryk på forbilledlig måde
i samarbejdet kaldet “Mellem Himmel & Jord”.

- Kan Kirken redde kloden? Med generalsekretær
Birgitte Qvist-Sørensen (Folkekirkens Nødhjælp),
Daniel Nørgaard (Den katolske Kirke) og gene-
ralsekretær Tim Whyte (Mellemfolkeligt Samvirke)
- Har vi brug for tro i Danmark? Med bl.a. kirkeminister Mette Bock og justitsminister Søren Pape
Poulsen.
- Hvor er troen i politikeren? Her blev Ida Auken,
Bertel Haarder og skatteminister Karsten Lauridsen spurgt om deres personlige tros betydning for
liv og politik.

Folkemødets ledelse har brugt Mellem Himmel &
Jord som eksempel på, hvordan de gerne ser, at
organisationer arbejder sammen om et fælles mål,
hvilket betyder, at vi som telt på Folkemødet bliver
betragtet som en af de faste samarbejdspartnere.
Teltet Mellem Himmel & Jord styres organisatorisk
af en lang række bornholmske kirker, som praktisk
koordinerer arrangementerne i teltet og sørger for
kaffe og kage og andet til de mange besøgende i
teltet gennem de fire dage, Folkemødet står på. Sidste år var mere end 3.000 besøgende forbi teltet.
Folkemødet er en folkefest og en gylden anledning
til at præsentere de enkelte organisationer samt de
fælles temaer, man i samarbejde vælger at sætte
fokus på. Folkemødet er for hele landet, ikke kun

Derudover stod Danske Kirkers Råd igen bag en
fremragende afslutningsgudstjeneste, hvor Europaparlamentariker Margrethe Auken leverede årets
prædiken.
Det er min vurdering, at Danske Kirkers Råds del
tagelse og indsats er afgørende for at skabe et
bredt og frugtbart samarbejde. Danske Kirkers Råd
er med igen på Folkemødet 2019. Læs mere på
www.himmel-og-jord.dk.
Årsberetning 2018
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Regnskab for 1. januar 2018- 31. december 2018

Ledelsespåtegning
Ledelsen aflægger hermed årsregnskab for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2018 for Danske Kirkers Råd.


Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven med tilretninger efter foreningens
interne behov.



Årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsregnskabet indstilles til årsmødet godkendelse.

Henrik Stubkjær (formand)

Tonny Jacobsen

Aase Rønkilde Pedersen (kasserer)

Bent Hylleberg

Peter Fischer-Møller

Czeslaw Kozon

Thorsten Rørbæk

Mads Christoffersen
(generalsekretær)

Årsregnskabet er godkendt på Danske Kirkers Råds årsmøde
København, den

______________________________
dirigent
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København, den

Danske Kirkers Råd
CVR- nr. 18724413
Regnskab for 1. januar 2018- 31. december 2018

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til foreningens medlemmer

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Danske Kirkers Råd for regnskabsåret 1. januar 2018 – 31. december 2018, der
omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik og den regnskabspraksis, der er beskrevet under anvendt regnskabspraksis.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik for foreninger og
den regnskabspraksis, der er beskrevet under anvendt regnskabspraksis.

Grundlag for konklusion
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Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende
i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.
Revisionen er ligeledes foretaget i overensstemmelse med bekendtgørelse af 5. maj 2000 § 5 stk. 3, hvilket vil
sige, at vi har kontrolleret at årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i § 3 stk. 1
og 2 – tilskuddet er anvendt i tilskudsåret – tilskuddet er brugt til formålet og tilskudsmidlerne er anvendt sparsommeligt. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Foreningen har i overensstemmelse med sædvanlig praksis for foreninger, medtaget de af ledelsen godkendte
budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelse. Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelse, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab efter god regnskabsskik i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at
udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften;
at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af
sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl
og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under
revisionen. Herudover:


Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage
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Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.



Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.



Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat
drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet
med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften.
Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på
oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores
konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.



Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder i overensstemmelse med god regnskabsskik og den beskrevne regnskabspraksis.
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væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af
fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller
tilsidesættelse af intern kontrol.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern
kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Roskilde, dags dato
MER REVISION A/S
CVR.nr. 32 34 47 20
Merete Jacobsen
Mne560
Registreret revisor - FSR danske revisorer
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Anvendt regnskabspraksis
Indtægter vedrørende regnskabsåret er periodiseret og medregnet, hvis de vedrører regnskabsåret.
Udgifter i henhold til formålet samt administrationsomkostninger er periodiseret og medregnet, hvis de vedrører
regnskabsåret.
Tilgodehavender er indregnet til den nominelle værdi.
Likvide beholdninger indregnet med faktisk indestående på statusdagen.
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Gæld er indregnet til den nominelle værdi.
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Resultatopgørelse 1. januar 2018 - 31. december 2018

Ikke
reviderede
budgettal
Note

2018

2018

2017

1.044.720

1.042.617

1.037.265

Kontingenter

1

Gaver

2

91.271

47.000

47.336

Fonde drift

3

62.887

212.000

62.608

Projektmidler

4

445.665

365.000

819.889

Andre indtægter

5

138.535

90.000

206.092

1.783.078

1.756.617

2.173.190

Indtægter i alt
Udgifter
Lønninger

6

925.645

836.000

891.943

Øvrige personaleudgifter

7

52.116

32.000

75.977

Lokaleudgifter

8

142.915

165.000

129.166

Administrationsomkostninger

9

203.871

205.000

216.916

Egenfinansierede projekter

10

32.460

0

15.592

Projektudgifter

11

445.665

515.000

819.889

Renter og gebyrer

12

1.339

2.000

1.105

1.804.011

1.755.000

2.150.588

-20.933

1.617

22.602

Udgifter i alt
Årets resultat
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Indtægter

Danske Kirkers Råd
CVR- nr. 18724413
Regnskab for 1. januar 2018- 31. december 2018

Aktiver pr. 31. december 2018

Note

2018

2017

13

112.023

21.902

Likvide beholdninger

14

1.112.321

1.324.208

1.224.344

1.346.110

Aktiver i alt
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Tilgodehavender
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Danske Kirkers Råd
CVR- nr. 18724413
Regnskab for 1. januar 2018- 31. december 2018

Note

2018

2017

Egenkapital

15

335.587

356.520

Hensættelser

16

719.306

782.363

Kortfristet gæld

17

189.451

207.227

1.244.344

1.346.110

Passiver i alt
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Passiver pr. 31. december 2018

Noterne 18 - 29 udspecificerer projekter afviklet i året
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Danske Kirkers Råd
CVR- nr. 18724413
Regnskab for 1. januar 2018- 31. december 2018

1 Kontingenter

2018

2017

Kontingenter

1.044.720

1.037.265

1.044.720

1.037.265

2 Gaver

2018

2017

Gaver

80.978

37.211

Kollekter

10.293

10.125

91.271

47.336

2018

2017

62.887

62.608

62.887

62.608

3 Fonde drift
Tipsmidler

4 Projektmidler

2018

2017

Fonde og puljer

243.690

183.541

Bidrag

201.975

636.348

445.665

819.889

2018

2017

Administrationsbidrag

71.714

68.478

Momskompensation

22.887

336.084

Årsmøde

16.500

9.100

Diverse indtægter

27.434

54.815

0

-262.385

138.535

206.092
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Noter 1. januar 2018 - 31. december 2018

Der henvises til noterne 18-29 for specifikationer heraf

5 Andre indtægter

Overført til projekter
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6 Lønninger
Løn
ATP
Pension

2018

2017

1.148.699

1.044.460

11.549

10.792

164.607

157.163

Sociale omkostninger

14.911

6.243

Personaleuddannelse

62.084

24.400

Lønrefusioner og fordelinger

-497.405

-320.165

Multimediebeskatning

-2.800

-4.950

Regulering feriepengeforpligtelse

24.000

-26.000

925.645

891.943

2018

2017

Opmærksomheder

8.721

7.373

Rejseomkostninger

31.304

47.086

Øvrige personaleudgifter

12.091

21.518

52.116

75.977

7 Øvrige personaleudgifter

8 Lokaleudgifter

2018

2017

113.861

101.244

29.054

27.922

142.915

129.166

2018

2017

46.436

60.123

6.669

6.961

Ekstern rådgivning

11.675

5.423

Forsikring

16.163

15.435

Information (årsberetning mm)

11.000

12.278

Møder (Rådet, FU, sekretariat mm)

28.446

26.544

979

18.574

Revision

26.250

22.727

Småanskaffelser

12.946

6.504

Telefon

10.024

5.257

Årsmøde

12.785

8.731

Andre udgifter

20.498

28.359

203.871

216.916

Husleje, varme, el
Rengøring

9 Administrationsomkostninger
IT (hjemmesider, database, bogføring mm)
Dataløn, gebyrer og adm.

Porto

Penneo dokumentnøgle: KWCEU-AWIJ8-JXDHA-JKYGU-2KJIA-W6W3N

Danske Kirkers Råd
CVR- nr. 18724413
Regnskab for 1. januar 2018- 31. december 2018
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10 Egenfinansierede projekter

2018

2017

32.460

15.592

32.460

15.592

11 Projektudgifter

2018

2017

Administration

95.434

97.931

Events, konferencer

59.351

74.173

336.236

146.714

1.611

8.077

15.120

12.252

Folkemødet

Løn og honorarer
Materialer
Møder og forplejning
Opmærksomheder

351

1.427

Transport og rejser

23.765

69.221

Tryksager

17.106

235.390

Uddelinger

22.000

432.000

-125.309

-257.296

445.665

819.889

Hensættelser

Penneo dokumentnøgle: KWCEU-AWIJ8-JXDHA-JKYGU-2KJIA-W6W3N

Danske Kirkers Råd
CVR- nr. 18724413
Regnskab for 1. januar 2018- 31. december 2018

Der henvises til noterne 18-29 for specifikationer heraf

12 Renter og gebyrer

2018

2017

1.337

43

2

1.062

1.339

1.105

2018

2017

Depositum, husleje

18.342

18.342

Forudbetalte omkostninger

48.503

1.560

Andre tilgodehavender

45.178

2.000

112.023

21.902

Renter
Gebyrer

13 Tilgodehavender
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14 Likvide beholdninger

2018

2017

Kassebeholdning

3.997

5.464

Danske Bank
Merkur, Nemkonto
Merkur, Visakort
Merkur, opsparing

15 Egenkapital

8.457

13.990

319.978

292.020

20.293

53.801

759.596

958.933

1.112.321

1.324.208

2018

2017

Egenkapital, primo

356.520

333.918

Årets resultat

-20.933

22.602

335.587

356.520
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Danske Kirkers Råd
CVR- nr. 18724413
Regnskab for 1. januar 2018- 31. december 2018
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Danske Kirkers Råd
CVR- nr. 18724413
Regnskab for 1. januar 2018- 31. december 2018

Det økumeniske Studielegat
Primo
Brugt af hensættelser

2018

2017

190.786

222.786

-22.000

-32.000

168.786

190.786

2018

2017

-29.004

-25.546

-5.837

0

Overført til Grøn Kirke

-9.271

0

Overført fra mellemregning Danske Kirkers Råd

44.112

0

0

-3.458

0

-29.004

2018

2017

159.706

121.186

Erasmus
Primo
Brugt af hensættelser

Hensat i året

Grøn Kirke
Primo
Brugt af hensættelser

-23.964

0

-100.000

0

Overført til Plant håb

-6.518

0

Overført fra Erasmus

9.271

0

Overført fra Kirkens Jorde

0

13.086

Hensat i året

0

25.434

38.495

159.706

Overført til håbskonference

Himmelske Dage / Danske Kirkedage
Primo
Hensat i året

Kirkens Jorde

2018

2017

440.304

548.241

10.658

-107.937

450.962

440.304

2018

2017

Primo

0

13.086

Overført til Grøn Kirke

0

-13.086

0

0

Migrantmenigheder
Primo
Brugt af hensættelser
Hensat i året

2018

2017

10.016

65.016

-10.016

0

0

-55.000

0

10.016
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16 Hensættelser
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Plant håb

2018

2017

-6.080

-6.080

Brugt af hensættelser

-438

0

Overført til grøn kirke

6.518

0

0

-6.080

Primo

Udgivelse om kristen tro
Primo
Brugt af hensættelser
Overført til Danske Kirkers Råd
Hensat i året

Ledsagerprogram
Primo
Brugt af hensættelser
Hensat i året

Håbskonference

2018

2017

0

63.190

-155

0

155

0

0

-63.190

0

0

2018

2017

16.635

31.700

-16.635

0

0

-15.065

0

16.635

2018

2017

Brugt af hensættelser

-43.945

0

Overført fra grøn kirke

100.000

0

56.055

0

Roskilde Stift

2018

2017

Hensat i året

5.008

0

5.008

0

719.306

782.363

2018

2017

Hensættelser i alt

17 Kortfristet gæld
Feriepengeforpligtelse

118.000

94.000

SKAT

36.091

28.668

ATP

3.313

1.136

Pension
Andre skyldige omkostninger

3.552

0

28.495

83.423

189.451

207.227
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Danske Kirkers Råd
CVR- nr. 18724413
Regnskab for 1. januar 2018- 31. december 2018

Specifikationer af projekterne
18 Det økumeniske Studielegat

2018

2017

Fonde og puljer

0

0

Bidrag

0

0

0

0

22.000

32.000

-22.000

-32.000

0

0

0

0

2018

2017

0

130.000

Indtægter

Uddelinger
Hensættelser

Resultat af projektet

19 Dialogprojekt

Penneo dokumentnøgle: KWCEU-AWIJ8-JXDHA-JKYGU-2KJIA-W6W3N

Udgifter

Indtægter
Fonde og puljer
Bidrag

4.675

0

4.675

130.000

1.997

3.380

Løn og honorarer

0

51.000

Møder og forplejning

0

530

Opmærksomheder

0

1.127

Transport og rejser

0

729

Udgifter
Administration

Tryksager
Overført til Danske Kirkers Råd

Resultat af projektet

0

73.234

2.678

0

4.675

130.000

0

0
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Danske Kirkers Råd
CVR- nr. 18724413
Regnskab for 1. januar 2018- 31. december 2018

20 Erasmus

2018

2017

Indtægter
Fonde og puljer

0

0

Bidrag

0

118.651

0

118.651

Administration

5.837

16.700

Events, konferencer

0

16.363

Løn og honorarer

0

53.916

Materialer

0

4.500

Møder og forplejning

0

4.737

Transport og rejser

0

25.893

-5.837

-3.458

0

118.651

0

0

2018

2017

69.890

31.041

Hensættelser

Resultat af projektet

21 Grøn kirke
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Udgifter

Indtægter
Fonde og puljer
Bidrag

64.750

77.338

134.640

108.379

18.913

16.030

Udgifter
Administration
Events, konferencer
Løn og honorarer
Materialer
Møder og forplejning

19.451

4.717

118.750

11.000

80

125

602

162

Opmærksomheder

351

0

Transport og rejser

4.322

8.693

16.135

42.218

Tryksager
Hensættelser

Resultat af projektet

-43.964

25.434

134.640

108.379

0

0
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Danske Kirkers Råd
CVR- nr. 18724413
Regnskab for 1. januar 2018- 31. december 2018

22 Håbskonference

2018

2017

Indtægter
Fonde og puljer
Bidrag

0

0

12.650

0

12.650

0

Administration

8.200

0

37.610

0

Løn og honorarer

6.500

0

Transport og rejser

4.285

0

-43.945

0

12.650

0

0

0

2018

2017

0

0

115.000

401.283

115.000

401.283

46.885

56.383

Events, konferencer

Hensættelser

Resultat af projektet

23 Himmelske dage / Danske kirkedage
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Udgifter

Indtægter
Fonde og puljer
Bidrag

Udgifter
Administration
Events, konferencer
Løn og honorarer
Møder og forplejning

0

1.755

40.000

14.800

6.687

4.960

Opmærksomheder

0

300

Transport og rejser

9.799

23.089

971

7.933

Tryksager
Uddelinger
Hensættelser

Resultat af projektet

0

400.000

10.658

-107.937

115.000

401.283

0

0
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Danske Kirkers Råd
CVR- nr. 18724413
Regnskab for 1. januar 2018- 31. december 2018

24 Frihed og lige vilkår

2018

2017

Fonde og puljer

0

0

Bidrag

0

0

0

0

Indtægter

Møder og forplejning

663

0

-663

0

0

0

Resultat af projektet

0

0

25 Migrantmenigheder

2018

2017

Fonde og puljer

0

0

Bidrag

0

0

0

0

0

5.000

Overført til Danske Kirkers Råd

Penneo dokumentnøgle: KWCEU-AWIJ8-JXDHA-JKYGU-2KJIA-W6W3N

Udgifter

Indtægter

Udgifter
Administration
Events, konferencer
Løn og honorarer
Hensættelser

Resultat af projektet

0

50.000

10.016

0

-10.016

-55.000

0

0

0

0
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Danske Kirkers Råd
CVR- nr. 18724413
Regnskab for 1. januar 2018- 31. december 2018

26 Plant Håb

2018

2017

Fonde og puljer

0

0

Bidrag (fra Grøn Kirke, note 20)

0

0

0

0

Indtægter

Administration
Løn og honorarer
Materialer

438

438

0

2.250

0

3.392

-438

-6.080

0

0

0

0

2018

2017

Fonde og puljer

0

22.500

Bidrag

0

35.000

0

57.500

Events, konferencer

0

1.338

Løn og honorarer

0

5.748

Hensættelser

Resultat af projektet

27 Udgivelse om Kristen Tro
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Udgifter

Indtægter

Udgifter

Materialer
Møder og forplejning
Tryksager
Overført til Danske Kirkers Råd

Resultat af projektet

0

60

155

1.539

0

112.005

-155

-63.190

0

57.500

0

0
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Danske Kirkers Råd
CVR- nr. 18724413
Regnskab for 1. januar 2018- 31. december 2018

28 Ledsagerprogram

2018

2017

Indtægter
Fonde og puljer

0

0

Bidrag

0

4.076

0

4.076

16.635

8.000

0

324

Løn og honorarer
Møder og forplejning
Transport og rejser
Hensættelser

Resultat af projektet

29 Roskilde Stift

0

10.817

-16.635

-15.065

0

4.076

0

0

2018

2017

173.800

0
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Udgifter

Indtægter
Fonde og puljer
Bidrag

4.900
178.700

0

13.164

0

2.290

0

Udgifter
Administration
Events, konferencer
Løn og honorarer

144.335

0

Materialer

1.531

0

Møder og forplejning

7.013

0

Transport og rejser

5.359

0

Hensættelser

5.008

0

178.700

0

0

0

Resultat af projektet
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Ledelsens regnskabserklæring
Til
MER REVISION A/S
Ledreborg Allé 130 i
4000 Roskilde
Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revision af årsregnskabet for Danske Kirkers Råd for
regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018.
Vi bekræfter efter vores bedste viden og overbevisning følgende forhold:

•

Vi har opfyldt vores ansvar for udarbejdelse af årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle
stilling samt resultat.

•

De betydelige forudsætninger, som vi har anvendt til at udøve regnskabsmæssige skøn, herunder dem,
der eventuelt er målt til dagsværdi, er rimelige.

•

Vi har oplyst om alle relationer til og transaktioner med nærtstående parter, og at disse er passende
behandlet regnskabsmæssigt, hvor dette er aktuelt.

•

Alle begivenheder, der er indtruffet efter balancedagen, og som årsregnskabsloven og anden regulering kræver, er indregnet eller oplyst.

•

•

Vi har drøftet alle begivenheder og forhold omkring foreningens fortsatte drift med revisor og forventer at fortsætte driften de næste 12 måneder fra balancedagen. Vores vurdering af foreningens evne
til at fortsætte driften er baseret på al tilgængelig information og vores dybtgående viden om foreningens forventede fremtidige forhold og finansiering.
Vi har gennemgået og godkendt forslag til korrektioner fra revisor, som er indarbejdet i årsregnskabet.

Afgivet information
•

Vi har givet revisor:
o Adgang til al information såsom regnskabsmateriale og dokumentation samt andre forhold,
som vi er bekendt med er relevant for udarbejdelsen af årsregnskabet
o Yderligere information til brug for revisionen, som vi er blevet anmodet om
o Ubegrænset adgang til personer i foreningen, som det har været nødvendigt at indhente revisionsbevis fra.

•

Alle transaktioner er blevet registreret i bogføringen og er afspejlet i årsregnskabet.

•

Vi har oplyst revisor om resultatet af vores vurdering af risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde
væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser.
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Regnskabet

Registrerede Revisorer - FSR
CVR: 3234 4720
Ledreborg Allé 130i
4000 Roskilde

Danske Kirkers Råd
Tiltrædelsesprotokol

Cvr.nr. 18724413
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Telefon: 4632 5632
revisor@merrevision.dk
www.merrevision.dk

Danske Kirkers Råd
Tiltrædelsesprotokol

1.

Indledning

2.

Opgaver og ansvar

2.1.

Ledelsens opgaver og ansvar

Foreningens ledelse har ansvaret for at udarbejde årsregnskabet i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes bestemmelser om regnskabsaflæggelse, herunder at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultatet af foreningens aktiviteter.
Med udgangspunkt i det udarbejdede udkast til årsregnskab og det udarbejdede revisionsprotokollat skal ledelsen tage stilling til, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens, vedtægternes
og eventuelle andre bestemmelsers krav til regnskabsaflæggelsen.
Ledelsen godkender og underskriver årsregnskabet og indstiller herefter årsregnskabet til generalforsamlingens
godkendelse.
Ledelsen skal underskrive revisionsprotokollaterne som bekræftelse på, at de er gennemlæst. Ved underskriften
bekræfter det enkelte ledelsesmedlem, at vedkommende er bekendt med indholdet.
2.1.1.

Registreringssystemer og formueforvaltning mv.

Ledelsen har ansvar for at påse, at registreringssystemer og formueforvaltning kontrolleres på en efter foreningens forhold tilfredsstillende måde. Ansvaret omfatter også, at registreringssystemer og kontrolprocedurer tilrettelægges med henblik på at sikre et korrekt grundlag for aflæggelse af årsregnskabet.
Det påhviler foreningens daglige ledelse at sørge for, at foreningens bogføring og arkivering af regnskabsmateriale sker under iagttagelse af bogføringslovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår betryggende, herunder at foreningens kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, i forhold til dets aktiviteter.
Ledelsen har endvidere ansvaret for at opstille, kommunikere, efterleve og kontrollere, at foreningen opfylder
reglerne for god forretningsskik.
Det er også ledelsens ansvar at formalia i lovgivningen overholdes, herunder hele bogføringsloven m.v. Det er
revisors opgave at kontrollere dette.
2.1.2.

Tilsigtede og utilsigtede fejl.

Det er ledelsens opgave at forebygge at tilsigtede og utilsigtede fejl eller mangler så vidt muligt opdages.
Dette kan ske gennem hensigtsmæssige forretningsgange samt registrerings- og kontrolsystemer, herunder fastlæggelse af en it-sikkerhedspolitik, baseret på en vurdering af foreningens it-risici. Herved opnås den bedste sikkerhed for, at alle oplysninger og transaktioner kommer rigtigt til udtryk i årsregnskabet, ligesom hensigtsmæssige forretningsgange er det bedste værn mod fejl og uregelmæssigheder.
2.1.3.

Oplysninger af betydning for revisionen.

Ledelsen skal ifølge lovgivningen give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af foreningen.
Ledelsen skal endvidere give revisor ubegrænset adgang til at foretage de undersøgelser af foreningen, revisor
finder nødvendige, samt sørge for at revisor får ubegrænset adgang til de oplysninger, personer i foreningen som
revisor finder relevante for revisionen, og den bistand, som revisor anser for nødvendige for at udføre revisionen
af foreningen.
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Som foreningens generalforsamlingsvalgte revisorer, skal vi som opfølgning på de tidligere udarbejdede tiltrædelsesprotokollater præcisere generelle oplysninger om revisionens formål, tilrettelæggelse og udførelse, afgrænsningen mellem ledelsens og vort ansvar, samt for vor rapportering til foreningens ledelse.

2.2.

Revisors opgaver og ansvar.

2.2.1.

Årsregnskab og revisionspåtegning.

Det er vor opgave som revisor at revidere det af ledelsen aflagte årsregnskab. Det er revisors ansvar på grundlag
af den foretagne revision at udtrykke en konklusion om, hvorvidt årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultatet af foreningens aktiviteter.
Revisionen omfatter som udgangspunkt ikke ledelsesberetningen. I tilknytning til vor revision skal vi gennemlæse
ledelsesberetningen og på det grundlag afgive udtalelse om, hvorvidt vi vurderer, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med oplysningerne i årsregnskabet, og hvorvidt ledelsesberegningen er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Som valgte revisorer for foreningen er vi forpligtet til at indhente tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis for, at primobalancen ikke indeholder fejlinformationer, som har væsentlig indflydelse på årsregnskabet for den aktuelle
periode.
I henhold til god revisionsskik skal revisor påse, at foreningens registreringssystemer udgør et pålideligt grundlag
for årsregnskabet.
Revisor skal foretage en kritisk gennemgang af foreningens regnskabsmateriale og dets forhold i øvrigt. Revisor
skal gennemgå og vurdere de etablerede forretningsprocesser og kontrolsystemer samt forretningsgange, herunder inden for de væsentlige områder kontrollere, at disse fungerer som beskrevet.
2.2.2.

Offentlighedens tillidsrepræsentant.

Efter lovgivningen er revisor pålagt at optræde som offentlighedens tillidsrepræsentant, når revisor afgiver erklæringer, der kræves i henhold til lovgivningen eller ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug.
Det indebærer, at når revisor tager stilling til indhold og præsentation af oplysninger i årsregnskabet, som ikke
kun er til foreningens interne brug, skal revisor også varetage hensynet til andre regnskabsbrugere end foreningens ejere.
2.2.3.

Uafhængighed.

I henhold til revisorlovgivningen må revisor ikke udføre erklæringsopgaver med sikkerhed, når der foreligger omstændigheder, der er egnet til at vække tvivl hos en velinformeret tredjemand om revisors uafhængighed i forhold til kunden (primært til ejere, ledelsesmedlemmer og medarbejdere i regnskabsafdelingen).
Som følge heraf skal revisor foretage en særskilt vurdering af sin uafhængighed, inden revisor accepterer en revisionsopgave.
2.2.4.

Besvigelser, økonomisk kriminalitet, ledelsesberetning og ledelsesansvar

Hvis revisor under sit arbejde identificerer væsentlig fejlinformation, der enten skyldes besvigelse, en formodet
besvigelse eller fejl, skal revisor give meddelelse herom til foreningens ledelse.
Bliver revisor under sit arbejde bekendt med, at et eller flere medlemmer af ledelsen begår eller har begået økonomiske forbrydelser i tilknytning til udførelse af deres hverv for foreningen, og har revisor en begrundet formodning om, at forbrydelsen vedrører betydelige beløb eller i øvrigt har grov karakter, har revisor pligt til straks at
underrette hvert enkelt medlem af ledelsen. Underretningen indføres i revisionsprotokollen.
Har ledelsen ikke senest 14 dage herefter dokumenteret, at der er taget de fornødne skridt til at standse igangværende kriminalitet og til at rette op på de skader, den begåede kriminalitet har forårsaget, er det revisors pligt
straks at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.
Revisor skal i revisionspåtegningen give en udtalelse om hvorvidt ledelsesberetningen er i overensstemmelse
med årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens krav, og hvorvidt revisor har fundet væsentlige fejlagtige angivelser i ledelsesberetningen, og i givet fald oplyse arten af de fejlagtige angivelser.
Bliver revisor under sit arbejde bekendt med ikke uvæsentlige forhold, som giver begrundet formodning om, at
medlemmer af ledelsen kan ifalde erstatnings- eller strafansvar for handlinger eller udeladelser, der berører foreningen mv., skal revisor give oplysninger herom, som en del af revisionspåtegningen. Revisor skal ligeledes give
oplysninger som en del af revisionspåtegningen, hvis lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale ikke er overholdt.
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2.2.5.

Nærtstående parter og transaktioner med disse.

God revisionsskik foreskriver, at revisor skal påse, at ledelsen har identificeret nærtstående parter og eventuelle
transaktioner med disse.
2.2.6.

Ledelsens overholdelse af pligter i selskabslovgivningen

Lovgivningen foreskriver, at revisor skal påse, at ledelsen overholder pligterne til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller, samt at kravene om forelæggelse og underskrivelse af revisionsprotokollater er overholdt.
Manglende overholdelse af nævnte bestemmelser medfører, at revisor skal udfærdige en særskilt erklæring, der
vedlægges årsregnskabet til fremlæggelse på den ordinære generalforsamling og at forholdet er omtalt i revisionspåtegningen.

Revisionens tilrettelæggelse og udførelse

Revisionen tilrettelægges og udføres med henblik på at opnå en høj grad, men ikke fuld sikkerhed for, at årsregnskabets lovpligtige dele ikke indeholder væsentlig fejlinformation.
Revisionen tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med god revisionsskik og vil hovedsagelig omfatte regnskabsposter og andre områder, hvor der er risiko for væsentlige fejl eller mangler. Områder, hvor revisor vurderer, at sandsynligheden for forekomsten af væsentlige fejl er lille, revideres sædvanligvis på et overordnet niveau,
eksempelvis gennem analyser.
Ved enhver revision er der risiko for, at væsentlig fejlinformation ikke afdækkes, selvom revisionen udføres i
overensstemmelse med god revisionsskik.
Indgås der særlig aftale med ledelsen om detaljeret kontrol på bestemte områder, vil dette blive omtalt i revisionsprotokollen.
3.1.

Revisionens tilrettelæggelse.

Tilrettelæggelsen af revisionen foretages på grundlag af vort kendskab til foreningen samt drøftelser med ledelsen. På dette grundlag foretages en helhedsvurdering af foreningen, de tilknyttede risici af væsentlig betydning
for regnskabsaflæggelsen, de tilrettelagte forretningsprocesser og forretningsgange samt interne kontroller på
det regnskabsmæssige område.
Ved tilrettelæggelse af revisionen overvejer revisor risikoen for, at der kan forekomme væsentlig fejlinformation i
årsregnskabet som følge af besvigelser eller fejl. Forekommer der besvigelser, er der forøget risiko for, at årsregnskabet indeholder væsentlig fejlinformation, idet besvigelser sædvanligvis tilsløres eller holdes skjult.
Uanset at revisor ved revisionen tager hensyn til risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet som følge
af besvigelser og fejl, er revisor ikke ansvarlig for at hindre sådanne.
Konstateres der under revisionen forhold, der kan indikere, at der er en væsentlig fejlinformation i årsregnskabet
som følge af besvigelser eller fejl, vil revisionen blive udvidet med henblik på opklaring heraf.
3.2.

Revisionens udførelse.

Ved tilrettelæggelse af revisionen forudsætter revisor som udgangspunkt, at de etablerede forretningsprocesser
og forretningsgange samt kontrolsystemer er hensigtsmæssige og fungerer sikkerhedsmæssigt betryggende.
For at påse at disse forudsætninger er opfyldt, vurderes og testes udvalgte dele af de tilrettelagte processer og
forretningsgange samt kontroller for væsentlige forretningsområder, herunder foreningens administrative it-anvendelse.
Revisionen omfatter en gennemgang af procedurerne ved regnskabsaflæggelsen samt af dokumentationen for de
i årsregnskabet anførte beløbsangivelser.
Revisionen omfatter endvidere en vurdering af, om den anvendte regnskabspraksis og de regnskabsmæssige
skøn, som foreningens ledelse har lagt til grund ved regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med lovgivningen.
Der foretages test af væsentlige aktivers tilhørsforhold, tilstedeværelse og måling.
Ved test vil vi kontrollere, at væsentlige gældsforpligtelser, hensatte forpligtelser og øvrige forpligtelser, der os
bekendt påhviler foreningen, indgår i årsregnskabet, herunder oplysninger om eventualforpligtelser samt sikkerhedsstillelser.
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Det gælder generelt, at omfanget af test fastlægges ud fra vor samlede vurdering af risikoen for væsentlig fejlinformation.
Revisionen udføres efter regnskabsårets udløb, hvor vi vil kontrollere regnskabet som helhed og de enkelte regnskabsposter og øvrige udsagn i regnskabet.
3.2.1.

Efterfølgende begivenheder.

Indtil datoen for revisionspåtegningen vil vi undersøge, om alle begivenheder som kan kræve regulering af eller
oplysning i årsregnskabet, er identificeret og korrekt indarbejdet.
3.2.2.

Forudsætninger for fortsat drift.

Med udgangspunkt i ledelsens vurdering aflægges årsregnskabet sædvanligvis med fortsat drift for øje. Ved
denne vurdering skal ledelsen tage hensyn til alle tilgængelige oplysninger vedrørende foreningens udvikling særligt med hensyn til likviditetsudviklingen - for en periode der mindst dækker 12 måneder efter balancedagen.
Revisor skal tage stilling til denne vurdering.
Ledelsens regnskabserklæring.

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen indhenter revisor en skriftlig erklæring fra den daglige ledelse om forhold af væsentlig betydning for årsregnskabet.
Den skriftlige erklæring vil blandt andet omfatte at ledelsen har levet op til sit ansvar om at udarbejde årsregnskabet i overensstemmelse med den regnskabsmæssige begrebsramme og det retvisende billede, at ledelsen har
givet revisor al relevant information og ubegrænset adgang til information og personer som er relevante for revisionen samt at alle transaktioner er registeret og med i regnskabet.
Den skriftlige erklæring kan eksempelvis omfatte årsregnskabets fuldstændighed, herunder kapitalberedskab,
oplysninger om pantsætninger, garantistillelser, retssager, besvigelser, transaktioner med nærtstående parter,
begivenheder efter balancedagen samt andre vanskeligt reviderbare områder.
Erklæringen fra den daglige ledelse skal ligeledes indeholde udtalelse om, at det er den daglige ledelses opfattelse, at effekten af eventuelle ikke-korrigerede fejlinformationer i årsregnskabet, som er fundet under revisionen, er uvæsentlige både enkeltvis og sammenlagt for årsregnskabet som helhed.
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3.2.3.

4.

Rapportering om den udførte revision

4.1.

Kommunikationens form, tidsmæssige placering og forventede generelle indhold

Vi forventer at kommunikere med øverste ledelse hvis vi under revisionen finder besvigelser eller overtrædelse af
lovgivning, i det omfang vi ud fra en faglig vurdering finder, at kommunikationen med øverste ledelse ikke kan
vente til revisionens afslutning
Efter revisionens afslutning, vil vi kommunikere en revisionsprotokol til øverste ledelse, hvor vi redegør for arten
og omfanget af de udførte revisionsarbejder og konklusionen herpå. Herunder vil vi kommunikere væsentlige
spørgsmål vedrørende revisionen, herunder især væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler vedrørende foreningens
bogholderi, regnskabsvæsen eller interne kontrol, forhold, som normalt må forventes at have betydning for modtagerens eller hvervgiverens stillingtagen til årsregnskabet mv., hvorvidt vi opfylder lovgivningens krav til revisors
uafhængighed, og hvorvidt vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om.
Desuden vil vi i revisionsprotokollen i relevant omfang kommunikere om andre ydelser end revision, der er leveret til foreningen af revisionsforeningen og dens dattervirksomheder, og de foranstaltninger, der eventuelt er
iværksat for at mindske eventuelle trusler mod vores uafhængighed.
Endelig vil vi i revisionsprotokollen kommunikere vores holdning til betydelige kvalitative aspekter af foreningens
regnskabsprincipper, eventuelle betydelige vanskeligheder, som vi er stødt på under revisionen, samt hvis øverste og daglige ledelse ikke identiske, drøftelser af betydelige forhold med daglig ledelse, skriftlige udtalelser revisor anmoder om.
Slutteligt vil vi i revisionsprotokollen kommunikere eventuelle andre forhold opstået under revisionen, som er
betydelige for tilsynet med regnskabsaflæggelsen.
4.2.

Revisionspåtegning på årsregnskabet.

Konklusionen på den udførte revision meddeles via revisionspåtegningen på årsregnskabet. En revisionspåtegning uden modifikationer indebærer:

at

årsregnskabet er revideret,

at

årsregnskabet er rigtig opstillet på grundlag af bogføringen,

at

årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle stilling samt
resultatet af foreningens aktiviteter i overensstemmelse med årsregnskabslovens og eventuelle
andre bestemmelsers krav til regnskabsaflæggelsen.

4.3.

Rapportering til foreningens ledelse.

Rapportering til ledelsen om den udførte revision og konklusionen herpå vil ske i revisionsprotokollen.
Til den daglige ledelse rapporteres i form af breve og notater.
Konstateres der væsentlige mangler i bogholderi eller regnskabsvæsen, vil revisionsprotokollen indeholde en omtale heraf.
Giver revisionen anledning til kritiske bemærkninger, eller er der oplysninger af væsentlig betydning for foreningens finansielle stilling, som vi ønsker at gøre ledelsen bekendt med, vil disse blive indført i revisionsprotokollen.
Til det regnskabsmøde, hvor udkast til årsregnskab behandles, udarbejdes revisionsprotokollat vedrørende revisionen af årsregnskabet. I dette revisionsprotokollat skal revisor informere ledelsen om eventuelle ikke-korrigerede fejlinformationer i årsregnskabet, som den daglige ledelse har vurderet som værende uvæsentlige, både
enkeltvis og sammenlagt for årsregnskabet som helhed.
Revisors bemærkninger i revisionsprotokollater og eventuelt i andre rapporter er ikke ensbetydende med, at revisor begrænser sit ansvar for årsregnskabets rigtighed. En sådan ansvarsbegrænsning kan kun foretages ved modifikation i revisionspåtegningen på årsregnskabet.
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4.3.1.

Modifikation i revisionspåtegningen.

Bliver revisor opmærksom på forhold, som kan medføre modifikation i revisionspåtegningen på årsregnskabet, vil
revisor omgående meddele ledelsen dette i revisionsprotokollen og eventuelt på anden måde for at give mulighed for hurtig reaktion og afhjælpning af forholdet.
Beskrivelse af usikkerhed om fortsat drift eller fremhævelser vil tilsvarende blive rapporteret til ledelsen.
Dette gælder også, hvis revisor får mistanke om eller bliver opmærksom på væsentlige besvigelser eller andre
uregelmæssigheder.
4.3.2.

Fremsendelse af revisionsprotokollatter.

Fremsendelse af revisionsprotokollater til foreningens ledelse vil ske gennem foreningen, medmindre det aftales,
at fremsendelsen sker direkte til de enkelte ledelsesmedlemmer.
4.3.3.

Interne specifikationer.

5.

Revisors arbejdsdokumentation

Arbejdspapirer og anden dokumentation, herunder elektroniske data, der tilvejebringes som dokumentation for
den udførte revision, tilhører alene revisor.
Arbejdspapirer m.v. dokumenteres i vidt omfang elektronisk og som følge heraf udvikles forskellige programmer
og filer. Sådanne programmer og filer er alene udviklet til revisors eget brug.
Findes det hensigtsmæssigt at udlevere filer til foreningen, sker dette under forudsætning af, at foreningen alene
anvender filerne til brug for vor revision og ikke distribuerer eller lader tredjemand få adgang hertil.

6.

Kvalitetskontrol og undersøgelse af revisors arbejde

Vi er som revisorer underlagt regler om kvalitetssikring, hvilket bl.a. medfører, at Revisortilsynet udpeger et andet revisionsfirma til at foretage kvalitetskontrol af vort arbejde.
Dette medfører, at vor arbejdsdokumentation stikprøvevis bliver udvalgt til kvalitetskontrol. Som følge heraf kan
den udvalgte stikprøve omfatte arbejdsdokumentationen for jeres virksomhed.
Herudover kan Erhvervsstyrelsen i sjældne tilfælde iværksætte og gennemføre en undersøgelse med henblik på
om reglerne i revisorloven er overtrådt. En sådan undersøgelse kan også omfatte arbejdsdokumentationen for
jeres virksomhed.
Kvalitetskontrollanterne og ansatte i Erhvervsstyrelsen er underlagt tavshedspligt.
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Interne specifikationer, rapporter samt perioderegnskaber anvendes som led i revisionen af årsregnskabet i lighed med foreningens øvrige regnskabsmateriale. Det anvendte materiale er ikke underlagt særskilt erklæringspligt. Såfremt der ønskes en erklæring på dette materiale, kan det aftales særskilt.

Danske Kirkers Råd
Tiltrædelsesprotokol

7.

Regnskabsmæssig assistance og rådgivning

Såfremt vi udover revisionen aftaler en aktiv deltagelse i foreningens bogføring, udarbejdelse af årsregnskab eller
andre regnskabsopstillinger, budgetter m.v. påtager vi os ansvaret for disse opgaver.
Vi vil yde denne assistance på en professionel måde i overensstemmelse med de standarder, der gælder for et
sådant arbejde udført af offentligt godkendte revisorer.
Dette indebærer dog ikke en begrænsning i ledelsens hovedansvar for regnskabsaflæggelsen.
Vi skal særligt henlede opmærksomheden på, at det ikke vil være i overensstemmelse med kravene til vor uafhængighed som revisorer at påtage os et medansvar for foreningens beslutninger.

Afslutning

I senere revisionsprotokollater vil der blive henvist til dette protokollat, som forudsættes udleveret til nye medlemmer af ledelsen.
Revisionsprotokollatet vil blive tilpasset og fornyet, når der sker ændringer i lovgivning eller revisionsmæssige
forhold, eller såfremt vi af andre grunde finder det passende.
I henhold til foranstående har vi påbegyndt revisionen af foreningens årsregnskab for perioden 1. januar 2018 31. december 2018.
Roskilde, dags dato
MER REVISION A/S
Merete Jacobsen
Registreret revisor FSR – danske revisorer

Nærværende revisionsprotokol er gennemlæst af nedennævnte medlemmer af ledelsen dags dato.
I ledelsen:
Ledelsen:
Henrik Stubkjær (formand)

Tonny Jacobsen

Aase Rønkilde Pedersen (kasserer)

Bent Hylleberg

Peter Fischer-Møller

Czeslaw Kozon

Thorsten Rørbæk

Mads Christoffersen
(generalsekretær)
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•

Vi har oplyst revisor om al information i forbindelse med besvigelser eller mistanke om besvigelser,
som vi er bekendt med, og som påvirker foreningen og involverer ledelsen og kassereren

•

Vi har oplyst revisor om alle betydelige forhold vedrørende påståede eller formodede besvigelser, som
påvirker foreningens årsregnskab.

•

Vi har oplyst revisor om alle kendte tilfælde af manglende eller formodet manglende overholdelse af
love og øvrig regulering, hvis indvirkning bør overvejes ved udarbejdelse af årsregnskabet.

Henrik Stubkjær (formand)

Tonny Jacobsen

Aase Rønkilde Pedersen (kasserer)

Bent Hylleberg

Peter Fischer-Møller

Czeslaw Kozon

Thorsten Rørbæk

Mads Christoffersen (generalsekretær)
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