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Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd onsdag den 4. maj 2011 kl. 11.00 – 
17.00 på Bjælkeloftet, Diakonissestiftelsen. 
 
Til stede: Hanna Broadbridge, Niels Iver Juul, Steffen Ravn Jørgensen, Torben Larsen, Mogens S. 
Mogensen, Bent Normann Olsen, Christian Roar Pedersen, Bodil Raakjær Jensen, Peter Skov-
Jakobsen. 
 
Fra sekretariatet: Jørgen Skov Sørensen, Heidi Paakjær Martinussen og Jan Nilsson 
 
Afbud: Torben Hjul Andersen, Kresten Drejergaard, Sofie Petersen og Paul Verner Skærved. 
 

Protokol MKR 2/11 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referatet blev godkendt. 
 
 
3. Sekretariat og medarbejdere 
Sekretariatschef Jørgen Skov Sørensen orienterede mundtligt. 
 
 
4. Økonomi, herunder: 
 
4.a. Regnskab første kvartal 2011 
Rådet tog regnskab for første kvartal 2011 til efterretning. 
 
4.b. Re-budget 2011 
Rådet godkendte re-budget 2011. 
 
4.c. Ændrede budgetforudsætninger 2011 
Skiftet i stillingen som teologisk medarbejder vil medføre budgetmæssige ændringer i 2011. Der er 
p.t. ikke foretaget en endelig økonomisk konsekvensberegning. 
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Hovedpunkter til drøftelse og vedtagelse 
 
5. Fremlæggelse af MKR budget 2012 
Rådet godkendte budget 2012. 
 
Flg. stemte for: Hanna Broadbridge, Niels Iver Juul, Torben Larsen, Mogens S. Mogensen, Bent 
Normann Olsen, Christian Roar Pedersen, Bodil Raakjær Jensen, Peter Skov-Jakobsen. 
 
Flg. stemte imod: Steffen Ravn Jørgensen. 
 
Steffen Ravn Jørgensen ønskede flg. optaget som særstandpunkt: "Med klimaringningen stod DKR 
bag en fadæse, hvor man med sin opfordring stod i modsætning til en stor del af landets menigheds-
råd. DKR samler sig fortsat om klimaspørgsmål. Da man ikke koncentrerer sig om at styrke den 
kristelige børnelærdom ved dåb, konfirmation og indføring i den kristne tro, som er den opgave, 
som kirken alene har ansvaret for, bør medlemsbidraget til DKR reduceres med 50 % i budgettet 
2012." 
 
Regnskabsrapport for 2010 inkl. revisionsprotokollat blev underskrevet.  
 
 
6. Relationen mellem Folkekirkens Mission og MKR 
Efter henvendelse fra formand for Folkekirkens Mission (FKM) Niels Henrik Arendt om mulighe-
den for at integrere det nuværende FKM i Folkekirkens mellemkirkelige Råd (MKR) besluttede 
MKR på sit møde den 4. februar at nedsætte et udvalg.  
 
Udvalget mødtes første gang den 10. marts 2011 på MKR for at afklare gensidige forventninger. Et 
bestyrelsesmøde i FKM den 17. marts 2011 gav FKMs repræsentanter i udvalget grønt lys til at 
arbejde videre ad de spor, der var blevet lagt på mødet den 10. marts. 
 
Jørgen Skov Sørensen henvendte sig efter mødet den 10. marts til KM for at afklare, hvorvidt der er 
juridiske hindringer for en integration af FKM i MKR. KM ser ingen juridiske hindringer for, at 
FKM integreres i MKR, når blot beslutningen formelt er taget af MKR.  
 
Uden at være spurgt om de økonomiske forhold i en potentiel integration svarer KM i samme brev, 
at integrationen skal foregå indenfor de af KM givne økonomiske rammer for MKRs virksomhed.  
 
Udvalget mødtes anden gang den 8. april 2011, hvor dels et udkast til kommissorium for den MKR 
arbejdsgruppe, som tænkes at videreføre FKMs arbejde, blev kommenteret og rettet til, dels KMs 
økonomiske betingelser blev drøftet. I forlængelse af drøftelsen vedr. økonomi besluttede udvalget 
at rette henvendelse til biskopperne med det anliggende, at en integration af FKM i MKR alene er 
realistisk, såfremt der tilføres ekstra midler fra Fællesfonden til MKRs rammebudget.  
 
Biskopperne drøftede henvendelsen på deres møde den 13. april 2011 og valgte at formulere en 
anbefaling af en ansøgning fra MKR til den såkaldte ”Omprioriteringspulje”, som er sendt til KM.  
 
Rådet tog ovenstående redegørelse til efterretning. 
 
Rådet godkendte, under forudsætning af at fornøden økonomisk kompensation kommer på plads, 
planerne om integration af FKM i MKR (jf. Bekendtgørelsens § 3, stk. 1). 
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Flg. stemte for: Hanna Broadbridge, Niels Iver Juul, Torben Larsen, Mogens S. Mogensen, Bent 
Normann Olsen, Christian Roar Pedersen, Bodil Raakjær Jensen, Peter Skov-Jakobsen. 
 
Flg. stemte imod: Steffen Ravn Jørgensen. 
 
Steffen Ravn Jørgensen ønskede flg. optaget som særstandpunkt: "De to organisationer har hver sin 
substans. MKR handler om, at folkekirken skal fremme samarbejdet og forståelsen med andre kir-
ker. Folkekirkens Mission er rent "indadrettet" og vil i samarbejde med stiftsudvalg, folkekirkelige 
organisationer, provstiudvalg og andre styrke missionen i folkekirkens arbejde. Det er to forskellige 
retninger og formål, som ikke kan forenes, og der vil ved integrationen blive forvirring om de signa-
ler, man udsender."  
 
Med mindre rettelser godkendte Rådet godkendte endvidere kommissoriet for arbejdsgruppen vedr. 
Folkekirkens Mission. 
 
Flg. stemte for: Hanna Broadbridge, Niels Iver Juul, Torben Larsen, Mogens S. Mogensen, Bent 
Normann Olsen, Christian Roar Pedersen, Bodil Raakjær Jensen, Peter Skov-Jakobsen. 
 
Flg. stemte imod: Steffen Ravn Jørgensen. 
 
 
7. Reorganisering af Ekumenik i Norden (EIN) 
Ekumenik i Norden (EIN) er et nordisk økumenisk institut, som drives i fællesskab af Svenska Kyr-
kan og Den evangelisk-lutherske Kirke i Finland. 
 
Svenska Kyrkan har meddelt, at de vil beskære deres økonomiske tilskud betydeligt til EIN fra og 
med 2012. EIN har derfor forespurgt, om Danmark, Norge og Island er villige til at bidrage til EINs 
drift.  
 
Rådet besluttede, at man ikke er villig til at støtte EINs drift økonomisk. 
 
 
8. Proces vedr. folkekirkelig kandidat til posten som KEK Generalsekretær  
Konferencen af Europæiske Kirker søger ny generalsekretær. Formandskabet har valgt aktivt at 
støtte en folkekirkelig kandidat til stillingen. Hanna Broadbridge orienterede mundtligt. 
 
Rådet tog orienteringen til efterretning. 
 
 
9. Evaluering af mødet med repræsentanter for stifterne 
Det årlige møde med repræsentanter fra stifterne fandt sted på Trinity Hotel og Konferencecenter i 
Fredericia i dagene 4. til 5. februar 2011. Rådet evaluerede mødet. 
 
Mødet med repræsentanter for stifterne finder i 2012 sted i dagene 3. til 4. februar. Rådet kom med 
ideer til emner for mødet. Der blev nedsat et udvalg, der sammen med sekretariatet har ansvaret for 
planlægningen af mødet. 
 
 

Arbejdsgrupper og internationale organisationer 
 
11. Internationale organisationer, herunder relaterede MKR arbejdsgrupper 
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a. Kirkernes Verdensråd 
Rådet tog referat fra arbejdsgruppens møde den 2. februar til efterretning. 
 
b. Det lutherske Verdensforbund 
Rådet tog referat fra arbejdsgruppens møde den 15. februar til efterretning. 
 
Arbejdsgruppen har responderet på LVF's udkast til "Strategic Planning 2012-17", jvf. referatet pkt. 
4. Arbejdsgruppens respons blev taget til efterretning. 
 
Rådet godkendte Ulla Morre Bidstrup som folkekirkens kandidat som advisor til LVFs Council. 
 
c. Arbejdsgruppen vedr. europæiske kirker 
Rådet tog referat fra europaarbejdsgruppens møde den 4. april til efterretning. 
 
Rådet tog orientering vedr. CSC's arbejde med området "forfulgte kristne" til efterretning og god-
kendte den fremlagte køreplan for "religions- og trosfrihed". Styregruppen (Mogens S. Mogensen 
og Bent Norman Olsen) vedr. projekt forfulgte kristne, som blev nedsat på sidste rådsmøde, arbej-
der videre med sagen bl.a. om ideen om en hørring på Christiansborg. Styregruppen kan supplere 
sig med yderligere medlemmer fra KV- og Europaarbejdsgruppen. 
 
Rådet evaluerede, hvordan nyhedsbrevet fra Kyrkornas EU kontor distribueres til folkekirkens stif-
ter m.v. 
 
1. Konferencen for Europæiske Kirker 
Europaarbejdsgruppen vedtog at sende et brev til danske MEPere og gøre opmærksom på KEKs 
arbejde på området ”freedom of religion or belief”. Rådet godkendte det fremlagte udkast. 
 
Hanna Broadbridge er blevet udpeget som medlem af KEKs uddannelsesarbejdsgruppe. 
 
2. Leuenberg 
Leuenberg holder generalforsamling i 2012, og Danmark har 3 delegeretpladser. Efter indstilling fra 
arbejdsgruppen godkendte Rådet den fremlagte foreløbige delegeretliste. Formandsskabet blev af 
Rådet bemyndiget til at finde de resterende delegater, som endnu mangler på listen. 
 
3. Porvoo 
Porvoo har afholdt Interfaith Consultation i Göteborg den 28. – 31. marts, hvor Carl Hertz-Jensen 
og Jørgen Skov Sørensen deltog. Kommuniké fra konsultationen var udsendt på forhånd.  
 
 
12. Øvrige MKR arbejdsgrupper 
 
a. Den teologiske arbejdsgruppe 
Der har ikke været afholdt møde i arbejdsgruppen siden sidste rådsmøde. Næste møde afholdes den 
11. maj, 2011. 
 
b. Kommunikationsudvalget 
Rådet tog referat fra arbejdsgruppens møde 15. marts til efterretning. 
 
Projektet vedr. gudstjenestefornyelse udskydes til 2012. 
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Rådet drøftede, hvilke emner Rådet specielt prioriterer at sætte på mediedagsordenen i 2011.  
 
 
 

Eksterne relationer 
 
13. Organisationer og udvalg, hvortil Rådet har udpeget repræsentanter 
 
a. Danske Kirkers Råd, herunder Økumenisk Forum (tidl. Mellemkirkeligt Arbejdsforum) 
Rådet tog referat fra DKRs rådsmøde 31. januar til efterretning. 
 
b. Dansk Missionsråd 
Niels Iver Juul deltog som MKR repræsentant ved DMRs Repræsentantskabsmøde og Studiedag 
den 13. april, 2011. Jørgen Skov Sørensen deltog som oplægsholder. Der foreligger endnu ikke re-
ferat fra mødet. 
 
c. Danske Sømands- og Udlandskirker  
Intet. 
 
d. Det danske Bibelselskab 
Intet. 
 
e. Folkekirkens Nødhjælp 
Der er afholdt råds- og årsmøde i Odense i dagene 29. og 30. april 2011. Referat fra Rådsmødet 
foreligger endnu ikke. 
 
f. Kontaktudvalget mellem kristne og muslimer 
Intet. 
 
g. Nordeuropæisk Kirkekonvent 
Intet. 
 
h. Økumenisk Efterårskursus  
Intet. 
 
i. Økumenisk Studielegat 
Bestyrelsen for Det Økumeniske Studielegat har på sit møde den 9. marts 2011 uddelt legatportio-
ner til tre længere studieophold.  
 
Ved mødet den 9. marts gik Jørgen Skov Sørensen af som formand for Studielegatet efter 5 år på 
posten. Han blev erstattet af Bent Hylleberg, Baptistkirken i Danmark. 
 
 

Orienteringspunkter  
 
14. Orientering fra stifterne 
 
14.a. Aalborg Stift 
Christian Roar Petersen orienterede mundtligt. 
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13.b. Viborg Stift 
Niels Iver Juul orienterede mundtligt. 
 
 
15. Modtagne rapporter 
Sekretariatet har modtaget rapport fra Hanna Broadbridge efter deltagelse i fejringen af 50 året for 
den første kvindelige præst i Den norske kirke. Rapport var udsendt på forhånd. 
 
16. Løbende sagsbehandling 
Intet. 
 
17. Andet 
Præsident for LVF, Biskop Munib Younan, kommer til Danmark i dagene 18. – 21. november på 
invitation fra Ordo Supremus Militaris Templi Hierosoluymytani (OSMTH). OSMTH har spurgt 
om MKR er interesseret i at møde Biskop Younan. Sekretariatet har udtrykt interesse heri.  
 
MKR står den 17. maj 2011 sammen med St. Alban’s Anglican Church, Det Danske Bibelselskab 
og Københavns Universitet som medarrangør af en studiedag på Teologisk Fakultet, KU, i anled-
ning af 400 året for King James Bible (KJV).  
 
 

Eventuelt 
 
Protokollen blev oplæst og vedtaget 
 
 
Hanna Broadbridge 
 
 
Niels Iver Juul 
 
 
Steffen Ravn Jørgensen 
 
 
Torben Larsen 
 
 
Mogens S. Mogensen 
 
 
Bent Normann Olsen 
 
 
Christian Roar Pedersen 
 
 
Bodil Raakjær Jensen 
 
 
Peter Skov-Jakobsen 


