
   
 

               

 
 
 

Frederiksberg, den 6. september 2017 
J.nr. 013 

 
 
 
 

Protokol fra MKR 3/17 møde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd 
Onsdag den 6. september 2017, kl. 11:00 til 15:30 
Diakonissestiftelsen, Frederiksberg 
 
Til stede: Niels Nymann Eriksen, Niels Iver Juul, Mogens Mogensen (formand), Bent Normann Olsen (kasse-
rer), Ole Buchardt Olesen, Christian Roar Pedersen (næstformand), Peter Skov-Jakobsen, Ingrid Lisby 
Schmidt, Hanna Broadbridge, Marianne Christiansen, Thomas Hornemann-Thielcke 

Afbud: Birte Jacobsen, Sofie Petersen 

Fra sekretariatet: Thorsten Rørbæk, Birger Nygaard, Christian Arffmann, Søren Dalsgaard og Mogens Kjær 
(referent) 

 
 
 

Protokol MKR 3/17 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Beslutning Dagsordenen blev godkendt.  
Det blev besluttet, at det nuværende råd ved sit afsluttende møde 2018/1 evaluerer ar-
bejdsformen mhp. fremtidig tilpasning. 

 
2. Godkendelse af protokol fra MKR 2/17 

Beslutning Protokollen blev godkendt. 
 

 
3. Siden sidst 

Behandling Der blev orienteret fra bispemødet i maj, hvor fire anliggender af relevans for MKR blev 
drøftet, samt om nyt fra sekretariatet. 

Beslutning Rådet tog orienteringen til efterretning. 
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4. Økonomi 

Behandling Budgetopfølgning – 1. halvår 2017 
Kassereren fremlagde saldobalance med budgetopfølgning i MKRs nye rapporterings-
format.  
Medio september er der budgetsamrådsmøde med fokus på ansøgninger til Fællesfon-
dens budget 2018.  

Beslutning Rådet tog orienteringen til efterretning. Der angives fremover link til den fulde saldoba-
lance. 

 
 
5. Kommunikationsstrategi 
Behandling Revideret kommunikationsstrategi søger at fastholde MKRs klassiske økumeniske for-

midling sammen med et skærpet fokus på a) kirken internationalt, b) religionsfrihed og 
c) inklusion af nydanskere i folkekirken mhp at formidle til bredere grupper, som ikke 
har en klassisk økumenisk interesse. 

Beslutning Rådet drøftede den reviderede kommunikationsstrategi, rettede den til og godkendte 
den.  

 
 
6. Rapportering fra LVFs 12. generalforsamling i Namibia – kommende LVF-prioriteringer 

Behandling Rådet behandlede rapport, resolutioner og fremtidsplaner grundigt mhp. styrket frem-
tidigt engagement i LVF. 

Beslutning Rådet drøftede og tog rapporteringen til efterretning. Rådet noterer med tilfredshed 
valg af Henrik Stubkjær som medlem af Council og formand for World Service-komi-
teen. 
Rådet forventer, at LVF de kommende år vil gøre arbejde omkring Vestens kirker under 
forandring til en strategisk hovedprioritering og beder sekretariat og council-medlem 
om at arbejde målrettet herfor. 
Rådet beder om, at positionspapiret i sin nuværende form benyttes ved kommende 
måneders opfølgningsarbejde mhp. at kunne konkretisere MKR’s/folkekirkelige ønsker 
og indsats på konkrete arbejdsområder, som Namibia-generalforsamlingen og udviklin-
gen i øvrigt åbner for. På et kommende møde drøftes klimaudfordringen. 

 
 
7. Medlemsfokus: Kirkernes Europæiske Konference, Leuenberg og Porvoo 
Behandling 

 
Rådet drøftede Europa-engagement på baggrund af forarbejde i Europaarbejdsgrup-
pen og mhp. skærpelse af MKRs ønsker til fremtidig udvikling af arbejdet i hhv. KEK, 
Leuenberg (generalforsamlinger i 2018) og Porvoo.  

Beslutning Som repræsentanter fra folkekirken sendes til KEKs generalforsamling 31. maj til 6. 
juni 2018: 

Biskop Marianne Christiansen 
Domprovst Anders Gadegaard 
Rådsmedlem Christian Roar Pedersen 
Amalie Cordes som også deltager i ungdommens Pre Assembly. 
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Domprovst Anders Gadegaard er folkekirkens kandidat til en plads i Governing Board. 
 
Til CPCEs generalforsamling 13.-18. september 2018 sender folkekirken provst Tho-
mas Reinholt Rasmussen, og han er også folkekirkens kandidat til at sidde i Council - 
eventuelt være suppleant. De to øvrige delegater udpeges ved næste rådsmøde efter 
indstilling fra Europa-arbejdsgruppen. 
 
Når det drejer sig om KEK og CPCE, lægges der kræfter i begge kirkefællesskaber, fordi 
de har en vis arbejdsfordeling mellem henholdsvis et samfundsbåret, fredsskabende 
engagement og et mere indre kirkeligt engagement, og så i øvrigt fremme samarbejde 
mellem de to fællesskaber så meget som muligt, hvor det drejer sig om fælles interes-
ser og udfordring. 
Vi behandler dokumenter og pressemeddelelser fra KEK og CPCE i sekretariatet - de 
væsentlige i arbejdsgrupperne teologisk arbejdsgruppe og Europa-arbejdsgruppen. 
Vi offentliggør indhold i de faglige dokumenter og pressemeddelelser på en neutral 
måde, så der kan skabes debat og personlig stillingtagen fremmes. 
 
Rådet drøftede og godkendte positionspapirer for KEK, CPCE og Porvoo-fællesskabet. 
Rådet anmoder om at alle positionspapirer anvendes som arbejdsredskaber, der lø-
bende skærpes og tilpasses folkekirkelige ønsker og relevans.  

 
 
8. Trosfrihedsarbejdet – status og retning 

Behandling Oplæg til samtale viste, hvordan perspektiverne i trosfriheds-arbejdet de sidste 3-4 år 
er blevet stadig bredere og at der ser ud til at åbnes endnu flere muligheder fremover. 

Beslutning Rådet tager rapporten til orientering og støtter, at MKR fremdeles følger og deltager i 
udvikling og muligheder så tæt som ressourcerne tillader inden for den angivne ramme. 
Rådet beder sekretariatet undersøge, om MKR via økumeniske relationer (KV, LVF, KEK) 
kan kanalisere støtte fra den nye civilsamfundspulje for forfulgte religiøse minoriteter 
til trosfæller i kirker i fx Mellemøsten og Nordafrika og om at undersøge, hvad der i øv-
rigt kan gøres i folkekirken for at støtte kristne og andre minoriteter. Rådet vil blive ori-
enteret nærmere på et kommende møde. 
Rådet understreger vigtigheden af, at Fællesfonden tilfører MKR midler til fortsat at 
kunne deltage heri med den særlige vinkel, der gives af MKRs placering og mandat. 

 
 
9. Mødetidspunkt for MKR 1/18 m.v. 

Beslutning Afsluttende rådsmøde 1/18 flyttes fra fredag 2. februar til torsdag 1. februar 2018, kl. 
12-17 – efterfulgt af middag. 
Dato for konstituerende rådsmøde (2/18) er 5. april 2018.  
Dato for rejse til Bruxelles for Råd og biskopper: 19-21 november 2018. 
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Arbejdsgrupper og internationale organisationer 
 
10. Internationale organisationer - herunder relaterede MKR arbejdsgrupper 
 
a. Kirkernes Verdensråd 
Intet. 
 
b. Det Lutherske Verdensforbund 
Se ovenfor, pkt. 6. 

 
c. Arbejdsgruppen vedr. europæiske kirker 
Referatet fra møde i Europa-arbejdsgruppen d. 29. maj. 
 
c.3. Porvoo 
Porvoo-kirkefællesskabet afholder Meeting of Primates and Presiding Bishops i København den 12.-14. ok-
tober 2017. Mødet har temaet ’The Presence, Role and Mission of the Church in a secular or post-secular 
society’. I tilknytning hertil holdes kontaktgruppemøde.  
 
 
11. Øvrige MKR arbejdsgrupper og -udvalg 
 
a. Den teologiske arbejdsgruppe 
Referat fra møde i teologisk arbejdsgruppe den 22. maj 2017.  
Teologisk arbejdsgruppe har udarbejdet dansk svar på LVF studiedokumentet ’The Self-Understanding of 
the Lutheran Communion’ samt på Leuenberg-dokumentet ’Church Communion’.  
 
Der er afholdt møde vedr. læresamtaler mellem Metodistkirken i Danmark og folkekirken den 6. juni 2017. 
Der afholdes gudstjenester til markering af aftalen 4. marts 2018 i Strandby Metodistkirke og 11. marts 
2018 i Københavns Domkirke. 
 
b. Folkekirkens Mission 
Referat fra møde i arbejdsgruppemøde i Folkekirkens Mission 29. juni 2017 blev taget til efterretning. 
 
c. Udvalg vedr. migrantkirker og folkekirken 
Ved bispemødet i maj førtes en længere drøftelse af MKR-migrantudvalgets forslag til justering af div. love 
og regler mhp. migranters inkludering i folkekirken til, at biskopperne oversendte forslaget til Kirkeministe-
riet mhp. kirkeministeriel behandling af mulighederne for lovændringer og tilpasning af gældende regler. 
Udvalget har hermed afsluttet sit arbejde. Men udvalgets medlemmer står fremdeles til rådighed for videre 
arbejde med sagen. 
 
d. Arbejdsgruppen vedr. Folkekirkens Asylsamarbejde 
Referat af møde i arbejdsgruppen d. 31. maj 2017 samt referat af møde i ressourcepræstenetværket d. 22. 
august 2017. På mødet den 22. august tilsluttede ressourcepræsterne sig det fremlagte udkast til ”vejled-
ning til eventuel udarbejdelse af udtalelser i forbindelse med dåb af asylansøgere”.  
 
Eksterne relationer 
 
12. Organisationer og udvalg, hvortil Rådet har udpeget repræsentanter 
 
a. Danske Kirkers Råd 
Rådet anerkendte det store arbejde, som arbejdsgruppen vedr. trosoplæringsmateriale har udført, og ud-
trykte glæde over udgivelsen af ’Noget om Den Kristne Tro’.  
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b. Dansk Missionsråd 
c. Danske Sømands- og Udlandskirker 
d. Det danske Bibelselskab 
e. Folkekirkens Nødhjælp 
f. Kontaktudvalget mellem kristne og muslimer 
g. Økumenisk Studielegat 
 
Orienteringspunkter 
 
13. Orientering fra stifterne 
 
a. Aalborg 
Christian Roar Pedersen orienterede mundtligt. 
 
Eventuelt 
Intet 
 
 
 
 
Protokollen blev oplæst og vedtaget 
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