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Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd onsdag den 2. september 2015, klokken 
10:00 til 12:00 i Bispegården, Nørregade 11, København. 
 
Til stede:  
Torben Hjul Andersen, Hanna Broadbridge, Niels Nymann Eriksen, Birte Jacobsen, Niels Iver Juul, 
Mogens S. Mogensen (formand og mødeleder), Ole Buchardt Olesen, Bent Normann Olsen (kasse-
rer), Christian Roar Pedersen (næstformand), Ingrid Lisby Schmidt, Sofie Petersen og Peter Skov-
Jakobsen. 
 
Afbud: 
Marianne Christiansen 
 
Fra sekretariatet:  
Birger Nygaard, Thorsten Rørbæk, Rebekka Højmark Svenningsen og Søren Dalsgaard. 
 
Rådsmødet blev afholdt fra klokken 10:00 til 12:10 hvorefter Rådet deltog i høring om ”Menneske-
rettigheder og religiøse minoriteters vilkår, med udgangspunkt i Pakistan” i Fællessalen på Christi-
ansborg fra klokken 13:00 til 15:30.  
 

 
Protokol MKR 4/15 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Indkaldelse med dagsorden var rettidigt udsendt den 19. august 2015. 
 

 Rådet godkendte dagsordenen. 
 
2. Godkendelse af referat fra MKR 3/15 
Referat fra MKR 3/15 var godkendt af formanden. Referat blev udsendt til rådsmedlemmerne den 
20. maj. 
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 Rådet godkendte referatet. 
 

 

3. Siden sidst - orientering 
 
a. Sekretariat og medarbejdere 
Sekretariatschefen orienterede mundtligt. 
 

 Rådet tog orienteringen til efterretning. 
 
b. Ansøgning til Fællesfonden om forhøjelse af bevilling til MKR 
Formanden orienterede om forløbet omkring ansøgning om forhøjelse af bevilling til MKR med 
henblik på at kunne betale fuldt kontingent til LVF.  
 

 Rådet tog orienteringen til efterretning og håber på en positiv behandling af ansøgningen 
i budgetsamråd og budgetfølgegruppen og af ministeren. 

 
 
c. Opfølgning på sidste mødes temadrøftelse om internationale relationer 
Sekretariatschefen orienterede om initiativer i forbindelse med opfølgning på sidste mødes tema-
drøftelse. 
 

 Rådet tog orienteringen til efterretning. 
 
 
4. Økonomi - Regnskab for 1. halvår 2015 
Regnskab for 1. halvår 2015 var udsendt. Kassereren fremlagde halvårsregnskabet. 
 

 Rådet tog halvårsrapporten til efterretning. 
 
 
5. Folkekirkens Asylsamarbejde efter bevilling fra TRYG-fonden 
Bilaget ”Folkekirkens Asylsamarbejde efter bevilling fra TRYG-fonden” var udsendt som orientering 
om planlagt udvikling af asylarbejdet efter modtagelse af bevilling fra TRYG-fonden.  
 

 Rådet drøftede projektet og tilsluttede sig den fremlagte tilgang til inkorporering og ud-
førelse af den TRYG-finansierede del af Folkekirkens Asylsamarbejde. 

 
 
6.  Tematisk drøftelse 
Som forberedelsesmateriale var udsendt bilaget ”Tematisk drøftelse. Emnekredsen trosfri-
hed/kristenforfølgelse – Mellemøsten/Europa – interreligiøs dialog og sameksistens – asyl, flygt-
ninge og migranter”. 
 

 Rådet førte en tematisk drøftelse og gav signaler til det videre arbejde i sekretariatet an-
gående denne emnekreds’ betydning og placering i det samlede MKR-arbejde. 
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Arbejdsgrupper og internationale organisationer 
 
7. Internationale organisationer, herunder relaterede MKR arbejdsgrupper 
 
a. Kirkernes Verdensråd 
Der havde været afholdt møde i arbejdsgruppen den 9. juni 2015. Referat var udsendt. 
 
Arbejdsgruppen vil foretage en læsning af Faith and Order-dokumentet The Church Towards a 
Common Vision og inviterer alle interesserede til at læse med og give tilbagemeldinger herfra til 
arbejdsgruppens næste møde i november. 
  

 Rådet hilser det velkommen, at folkekirken nu atter er repræsenteret i Faith and Order 
gennem Maria Louise Munkholt Christensen. Rådet ønsker Maria Louise Munkholt Chri-
stensen tillykke med ph.d.-graden fra Aarhus Universitet. 

 
b. Det Lutherske Verdensforbund 
LVF-arbejdsgruppen holdt møde den 9. juni 2015. Referat var udsendt.  
 
LVF havde afholdt sit årlige Councilmøde den 17.-22. juni 2015. Rapport fra mødet ved Niels Hen-
rik Arendt og Ulla Morre Bidstrup var udsendt. 
 
LVF holder sin 12. generalforsamling i Namibia i 2017. LVF har bedt sine medlemskirker finde dele-
gater til generalforsamlingen, og LVF-arbejdsgruppen havde udarbejdet et forslag, som blev uddelt 
på mødet. 
 

 Rådet drøftede LVF-arbejdsgruppens indstilling vedr. delegationens sammensætning og 
vedtog endelig sammensætning. Rådet beder LVF-arbejdsgruppen om efterfølgende at 
godkende den kandidat, der endnu ikke er udpeget. 

 
c. Arbejdsgruppen vedr. Europæiske kirker 
Peter Skov-Jakobsen og Niels Nymann Eriksen orienterede om arbejdsgruppens 2015-fokus: flygt-
ninge ved Europas grænser med særligt fokus på uledsagede flygtningebørn i Grækenland. 
 

 Rådet tog orienteringen til efterretning.  
 
c.1. Konferencen for Europæiske Kirker 
KEK har nedsat nye arbejdsgrupper i foråret 2015. Christian Roar Pedersen ønskede Hanna Broad-
bridge tillykke med valget til KEK-arbejdsgruppen ”Education for Democratic Citizenship”. Folkekir-
ken er i øvrigt repræsenteret ved Ulrik Becker Nissen i gruppen ”Bioethics”.  
 

 Rådet tog orienteringen til efterretning. 
 
c.2. Leuenberg 
Intet. 
 
c.3. Porvoo 
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Der afholdes Porvoo Primates Meeting i Edinburgh, Skotland, den 20.-22. oktober 2015 samt efter-
følgende møde i kontaktgruppen. Temaet for mødet er ’Prayer, Spirituality and Pilgrimage’. Peter 
Skov-Jakobsen orienterede. 
 

 Rådet tog orienteringen til efterretning. 
 
 
8. Øvrige MKR arbejdsgrupper 
 
a. Den teologiske arbejdsgruppe 
Der har været afholdt møde vedr. bilateral dialog mellem Metodistkirken i Danmark og Folkekir-
ken den 27. maj 2015. Der er planlagt endnu et møde den 26. november 2015. 
 
b. Folkekirkens Mission 
Søren Dalsgaard er blevet ansat i stillingen (50%) som akademisk medarbejder vedr. folkekirkens 
mission. 
 
c. Udvalg vedr. migrantkirker og folkekirken  
Udvalget har haft møde mandag den 10. august 2015. 
 

 Rådet tog orienteringen til efterretning. 

 
 

Eventuelt 
Intet. 
 
 
Protokollen blev oplæst og vedtaget: 

Torben Hjul Andersen 
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Bent Normann Olsen 
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Marianne Christiansen 
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