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Protokol

Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd onsdag den 9. december 2009 
kl. 11.00 – 17.00 på Diakonissestiftelsen. 

Til stede: Paul Verner Skærved, Torben Hjul Andersen (under pkt. 1-6, 12a og 15a), Hanna Broad-
bridge, Jakob Dahl, Greta Dreier, Ruth van Gilse, Villy Mølgaard, Sofie Petersen, Ann-Mari Sundin 
og Erland Sørensen.

Fra sekretariatet deltog: Jørgen Skov Sørensen, Heidi Paakjær Martinussen og Jan Nilsson.

Afbud: Kresten Drejergaard, Bodil Raakjær Jensen og Peter Skov-Jakobsen.

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.

Ad 3. Sekretariat og medarbejdere
Sekretariatschef Jørgen Skov Sørensen orienterede mundtligt.

Ad 4. Økonomi, herunder:

a. Regnskab 1. – 3. kvartal 2009
Rådet tog resultatoversigt for 1.-3. kvartal 2009 til efterretning.

b. Estimeret regnskab 2009
Estimeret regnskab for 2009 foreligger endnu ikke, og punktet blev derfor ikke behandlet.

c. Ændrede budgetforudsætninger 2009
Intet at bemærke.
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Hovedpunkter til drøftelse og vedtagelse
Ad 5. ID udvalget
Rådet tog orienteringen vedr. ID udvalgets arbejde til efterretning.

Ad 6. Folkekirkens relation til Porvoo
MKR var vært for en konsultation med repræsentanter for de anglikanske Porvoo-kirker den 15.-16. 
september, hvor udkast til signaturforklaring vedr. folkekirkens evt. tiltrædelse af Porvoo Erklærin-
gen blev drøftet. Efter konsultationen blev der præciseret nogle punkter i signaturforklaringen, som 
nu foreligger som et endelig udkast.

Signaturforklaringen blev i sin endelige form forelagt biskopperne på deres møde den 28. oktober. 
Biskopperne var af MKR blevet bedt om at forholde sig til flg. spørgsmål: "Er der i vedlagte signa-
turforklaring eller i Porvoo Erklæringen, som signaturforklaringen refererer til, noget, som strider 
imod folkekirkens læremæssige grundlag?"

Biskopperne anbefaler i deres svar til MKR, "at folkekirken fuldt ud tilslutter sig Porvoo Erklærin-
gen". 

På baggrund af biskoppernes anbefaling tiltrådte Rådet enstemmigt signaturforklaringen og der-
med Porvoo Erklæringen. Rådet agter at foretage en officiel underskrivelse engang i 2010. Inden 
da orienteres der bredt om tiltrædelsen af Porvoo Erklæringen og de praktiske konsekvenser heraf.

Ad 7. Ny MKR hjemmeside
Rådets nye hjemmeside gik i luften den 30. november på den gamle adresse www.interchurch.dk og 
fik samtidigt en central placering på www.folkekirken.dk. 

Rådet udtrykte tak til og anerkendelse af Gunnar Bach Petersens store arbejde med MKRs gamle 
hjemmeside.

Ad 8. MKR relationer til Folkekirken på Færøerne
Der har været korrespondance mellem Folkekirken på Færøerne og MKR om evt. fremtidigt forma-
liseret samarbejde. Den 13. januar 2010 mødes repræsentanter for Folkekirken på Færøerne med 
MKRs formandskab samt sekretariatschefen for at drøfte forskellige muligheder.

Ad 9. Projekt folkekirke og EU
På Rådsmøde 3/09 blev Rådet præsenteret for det notat om folkekirken og EU, der senere blev 
sendt til biskopperne. Notatet blev fremlagt på bispekollegiets møde den 28. oktober i Helsingør, 
hvor der var en positiv tilbagemelding på præsentationen. 

Rådet besluttede at arbejde videre med projektet i revideret form ift. det oprindelige oplæg. Pro-
jektet vil bl.a. forsøges gennemført gennem et nært samarbejde med det svensk/finske Kyrkornas 
EU kontor. Biskopperne forespørges om at bidrage med 2.000 kr. pr. stift, som vil dække stør-
stedelen af den forventede ydelse til Kyrkornas EU kontor. Der vil endvidere søges ekstra midler 
fra fællesfonden til projektets gennemførelse.

Ad 10. Valg til stiftsråd i folkekirken – orientering og drøftelse af status
Der er op til 1. november 2009 foretaget valg til de nye stiftsråd i samtlige folkekirkens stifter. 

Rådets medlemmer orienterede om status for udvalgsstrukturen i de enkelte stiftsråd.
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Ad 11. MKR Kommunikationsstrategi
Rådet godkendte den af sekretariatet fremlagte kommunikationsstrategi.

Arbejdsgrupper og internationale organisationer
Ad 12. Internationale organisationer, herunder relaterede MKR arbejdsgrupper

a. Kirkernes Verdensråd
Rådet tog referat fra møde i KV-arbejdsgruppen den 11. november 2009 til efterretning.

KV-arbejdsgruppen indstiller, at Ecumenical News International (ENI) betænkes med et beløb – så-
fremt der findes overskydende midler på budgettet ved årets slutning.

Et flertal i Rådet valgte at støtte indstillingen og bemyndigede formandskabet til at træffe beslut-
ning i sagen, når der foreligger et overblik over regnskabsresultatet for 2009.

Flg. stemte for: Hanna Broadbridge, Ann-Mari Sundin, Villy Mølgaard, Erland Sørensen, Sofie Pe-
tersen og Torben Hjul Andersen.
Flg. stemte imod: Greta Dreier og Jakob Dahl.
Flg. stemte hverken for eller imod: Paul Verner Skærved og Ruth van Gilse.

b. Det lutherske Verdensforbund
Rådet tog referat fra møde i LVF-arbejdsgruppen den 9. september 2009 til efterretning.

Rådet behandlede på sit møde i maj 2009, MKR 2/09, en henvendelse fra Det økumeniske Institut i 
Strasbourg, hvor der anmodes om bidrag til Instituttets Endowment Fund, som er under etablering. 
Rådet protokollerede på mødet i maj:

"Rådet ønskede at imødekomme ansøgningen, men Rådet afventer med at tage konkret stilling 
til ansøgningen til året sidste rådsmøde, når der er overblik over evt. frie midler på budgettet,  
da beløbet ikke er budgetsat på budget 2009."

Rådet bemyndigede formandskabet til at træffe beslutning i sagen, når der foreligger et overblik 
over regnskabsresultatet for 2009.

Lisbet Christoffersen har meddelt, at hun ikke ser sig i stand til at være folkekirkens kandidat til 
LVFs Council som ellers tidligere annonceret. 
Rådet gav i stedet sin opbakning til Niels Henrik Arendt som kandidat til LVFs Council.

c. Konferencen for Europæiske Kirker
Rådet tog referat fra møde i KEK-arbejdsgruppen den 9. november 2009 til efterretning.

d. Leuenberg
Der har ikke været møde i arbejdsgruppen siden sidste rådsmøde.

Ad 13. Øvrige MKR arbejdsgrupper

a. Den teologiske arbejdsgruppe
Der har ikke været møde i arbejdsgruppen siden sidste rådsmøde.
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b. Kommunikationsudvalget
Rådet tog referat fra møde kommunikationsudvalget den 7. oktober 2009 til efterretning.

Eksterne relationer
Ad 14. Organisationer og udvalg, hvortil Rådet har udpeget repræsentanter

a. Danske Kirkers Råd, herunder Økumenisk Forum (tidl. Mellemkirkeligt Arbejdsforum)
Paul Verner Skærved og Ann-Marie Sundin deltog i fællesmøde mellem Danske Kirkers Råd og 
Økumenisk Forum den 7. november, 2009 på Nyborg Strand. Referat fra mødet blev taget til efter-
retning.

DKRs teologiske arbejdsgruppe har lavet et fælles dansk responsum på Faith and Order's studiedo-
kument "The Nature and Mission of the Church". Rådet tog rapporten fra DKRs teologiske ar-
bejdsgruppe til efterretning.

DKR og Evangelisk Alliance har for første gang udgivet et fælles materiale til bedeugerne i januar. 
Rådet tog det fælles materiale til efterretning.

b. Dansk Missionsråd
Jakob Dahl (medlem af DMR repræsentantskabet udpeget af MKR) og Jørgen Skov Sørensen (re-
spondent til oplægsholder) har deltaget i DMRs årsmøde i Odense den 18. november. 

c. Danske Sømands- og Udlandskirker 
Intet at bemærke.

d. Folkekirkens Nødhjælp
Jørgen Skov Sørensen er efter aftale med Paul Verner Skærved udpeget af FKN Rådet til at sidde i 
FKN Styrelsen pr. 3. oktober 2009. Jørgen Skov Sørensen bibeholder sin plads i Rådet i flg. gæl-
dende vedtægter for FKN. Referat fra FKN Rådsmøde den 3. oktober 2009 blev taget til efterret-
ning.

e. Kontaktudvalget mellem kristne og muslimer
Intet at bemærke.

f. Nordeuropæisk Kirkekonvent
Rapport fra konventsmøde den 31. august – 4. september 2009 af Mette Ladefoged blev taget til ef-
terretning.

g. Projekt Folkekirken og migrantmenigheder
Intet at bemærke.

h. Økumenisk Efterårskursus 
Økumenisk Efterårskursus blev afholdt den 6.-7. november 2009. MKR er ansvarlig for planlægnin-
gen af næste års kursus, som afholdes den 5.-6. november 2010. 

i. Økumenisk Studielegat
Referat fra legatbestyrelsens telefonmøde den 24. november blev taget til efterretning.
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Orienteringspunkter
Ad 15. De mellemkirkelige Stiftsudvalg

a. Roskilde
Torben Hjul Andersen orienterede mundtligt.

b. Fyen
Paul Verner Skærved orienterede mundtligt.

Ad 16. Modtagne rapporter

a. Strasbourg-instituttets sommerseminar af Christina Mertz Fundrup. Rapporten blev taget til efter-
retning.

b. F  aith and Order Plenary Commission af Kirsten Busch Nielsen.   Rapporten blev taget til efterret-
ning.

c. Nordisk Liturgisk Kontaktmøde af Holger Villadsen. Rapporten blev taget til efterretning.

d.   Report on participation in Luther seminar in Wittenberg af   Mikkel Christoffersen.   Rapporten 
blev taget til efterretning.

Ad 17. Løbende sagsbehandling
MKR skulle have været vært for en konsultation for Porvoo-kirkerne om "Churches and Migration" 
den 2.-4. december 2009 i København. Konsultationen blev imidlertid aflyst, da der ultimo oktober 
kun var otte tilmeldte. Aflysningen har ikke påført MKR ekstra udgifter.

Ad 18. Andet

a. Betænkning 1511: Omlægning af statens tilskud til folkekirken til bloktilskud.
MKR vil drøfte betænkningen på sit næste møde, den 5. februar 2010.

Eventuelt
Inter at bemærke.

Protokollen blev oplæst og vedtaget

Paul Verner Skærved

Torben Hjul Andersen

Hanna Broadbridge
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Jakob Dahl

Greta Dreier

Ruth van Gilse

Villy Mølgaard

Sofie Petersen

Ann-Mari Sundin 

Erland Sørensen
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