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Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd onsdag den 7. september 2011  

kl. 11:00 – 16:00 på Bjælkeloftet, Diakonissestiftelsen. 

 

Til stede: Hanna Broadbridge, Torben Hjul Andersen, Niels Iver Juul, Steffen Ravn Jørgensen, 

Torben Larsen, Mogens S. Mogensen, Bent Normann Olsen, Christian Roar Pedersen,  

Bodil Raakjær Jensen, Peter Skov-Jakobsen og Paul Verner Skærved. 

 

Fra sekretariatet: Jørgen Skov Sørensen, Heidi Paakjær Martinussen og Thorsten Rørbæk. 

 

Afbud: Kresten Drejergaard og Sofie Petersen. 

 

 

Protokol MKR 3/11 

 
 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Rådet godkendte dagsorden for MKR 3/11. 

 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Rådet godkendte referatet fra MKR 2/11. 

 

 

3. Sekretariat og medarbejdere 

Sekretariatschef Jørgen Skov Sørensen orienterede mundtligt. 

 

Rådet tog denne orientering til efterretning. 

 

 

4. Økonomi, herunder: 

 

a. Regnskab for perioden 1. januar 2011 – 30. juni 2011 

Rådet tog regnskab for perioden 1. januar 2011 – 30. juni 2011 efterretning. 
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b. Ændrede budgetforudsætninger 2011 

Vakancen i stillingen som teologisk medarbejder mellem 1. maj og 15. august har frigjort lønmid-

ler, som for størstedelens vedkommende er anvendt på deltidsprojektansættelsen af Rebekka Høj-

mark Jensen i perioden 15. juni – 15. oktober til varetagelse af projektet vedr. forfulgte kristne. 

 

Rådet tog denne orientering til efterretning. 

 

 

Hovedpunkter til drøftelse og vedtagelse 

 

5. Danske Kirkedage 2013 - MKRs rolle 

Danske Kirkedage er det største økumeniske arrangement i Danmark. Danske Kirkedage finder sted 

hvert tredje år i Kristi Himmelfartsferien og foregår hver gang i et nyt stift. Aalborg Stift er vært i 

dagene 9.-12. maj 2013. 

 

Rådet besluttede, at MKR engagerer sig i Danske Kirkedage 2013 under temaet ”Forfulgte Krist-

ne”. I øvrigt afstemmes engagementet efter Kirkedagenes hovedtema. Der skal også være anledning 

til at orientere generelt om MKRs arbejde. Engagementet koordineres af kommunikationsudvalget. 

 

 

6. Folkekirkeligt medlem af bestyrelsen for LWF Center Wittenberg 

Via LVF Councilmedlem, Niels Henrik Arendt, har leder af LWF Center Wittenberg, Pastor Hans 

W. Kasch opfordret en repræsentant for folkekirken til at indtræde i bestyrelsen for centret. 

 

Rådet besluttede at give LVF Arbejdsgruppen mandat til at udpege en repræsentant fra folkekirken 

til bestyrelsen for LWF Center Wittenberg. 

 

 

7. Status og udvikling i projektet ”forfulgte kristne” 

Styregruppen for projektet vedr. forfulgte kristne holdt møde den 2. september 2011. Rådet blev 

orienteret mundtligt fra dette møde, ligesom referatet fra mødet få dage inden var udsendt uden bi-

lagsnummer. Referatet blev på mødet givet bilagsnummer 7.a.  

 

Rådet bekræftede vigtigheden af at fokusere på dette emne og drøftede en række muligheder for at 

kommunikere sagen til såvel folkekirkens enheder og medlemmer som den brede offentlighed. 

 

Rådet godkendte en række præciseringer til kommissoriet for Styregruppen vedr. Forfulgte Kristne. 

Et tilrettet kommissorium blev delt rundt på mødet. 

 

Rådet drøftede projektets titel. Der er et ønske om, at titlen dækker såvel området ”forfulgte krist-

ne” som ”religions- og trosfrihed” (jf. MKR 2/11, punkt 11.c). Rådet giver formandskabet mandat 

til at fastlægge titlen endeligt efter høring i Rådet. Evt. forslag til titel tilsendes sekretariatet senest 

mandag den 12. september 2011. 

 

 

8. Revision af forretningsordenen jf. 2009 bekendtgørelsens ordlyd  

Den nuværende forretningsorden bygger på en tidligere udgave af bekendtgørelsen vedr. MKR (den 

aktuelle er fra 2009). 
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Rådet besluttede, at der nedsættes et revisionsudvalg bestående af Bent Norman Olsen og Paul 

Verner Skærved fra Rådet samt med sekretariatschefen som sekretær. Revideret forretningsorden 

fremlægges i begrundet revideret stand til Rådets godkendelse senest på MKR 1/12. 

 

 

9. Datoer for rådsmøder 2012-13 

Rådet besluttede sig for flg. datoer for Rådsmøder i 2012-13. Alle møder ligger som udgangspunkt 

mellem kl. 11:00 og 16:00. 

 

3. februar 2012 på Vingstedcentret (i forb. med mødet med stifterne; dato allerede fastlagt) 

2. maj 2012 på sekretariatet 

5. september 2012 på sekretariatet 

5. december 2012 på sekretariatet (herefter julemiddag for Råd og sekretariat) 

 

1. februar 2013 på Trinity Hotel og Konferencecenter (i forb. med mødet med stifterne) 

15. maj 2013 på sekretariatet (ÆNDRET I FORHOLD TIL UDSENDT OPLÆG) 

4. september 2013 på sekretariatet 

4. december 2013 på sekretariatet (herefter julemiddag for Råd og sekretariat) 

 

 

10. Kontraktudløb for Jørgen Skov Sørensen pr. 31. marts 2012 

Sekretariatschefen og sekretariatets medarbejdere forlod mødet under behandlingen af dette punkt. 

 

Sekretariatschef Jørgen Skov Sørensen er på Kirkeministeriets foranledning ansat i en 6+3 åremåls-

stilling. Den første 6 års-kontrakt udløber pr. 31. marts 2012 og kan herefter forlænges med de an-

givne 3 år. Det er Kirkeministeriet, der ansætter sekretariatschefen efter indstilling fra Rådet.  

 

Rådet besluttede at indstille til Kirkeministeriet, at Jørgen Skov Sørensens kontrakt forlænges med 

de angivne 3 år. 

 

 

Arbejdsgrupper og internationale organisationer 

 

11. Internationale organisationer, herunder relaterede MKR arbejdsgrupper 

 

a. Kirkernes Verdensråd 

Der havde ikke været afholdt møde i Arbejdsgruppen vedr. Kirkernes Verdensråd siden sidste 

rådsmøde. 

 

 

b. Det Lutherske Verdensforbund 

Rådet tog referat fra møde i Arbejdsgruppen vedr. Det Lutherske Verdensforbund den 31. maj 2011 

til efterretning.  

 

Det lykkedes ikke på LVF Councilmødet i juni 2011 at komme til enighed om udpegningen af LVF 

advisors, hvortil MKR har indstillet lektor Ulla Morre Bidstrup. Afgørelsen falder i LVF senere i 

september måned. 

 

Rådet besluttede, at lektor Ulla Morre Bidstrup indtræder i LVF Arbejdsgruppen, såfremt hun ud-

peges som advisor. 
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c. Arbejdsgruppen vedr. europæiske kirker 

  

1. Konferencen for Europæiske Kirker 

 

Rådet tog referat fra møde i Europaarbejdsgruppen den 20. juni 2011 til efterretning. 

  

Elizabeth Krarup de Medeiros deltog i juni på Generalforsamling for Churches Commission for 

Migrants in Europe (CCME). Folkekirken er ikke medlem af CCME, men pga. CCMEs tætte ar-

bejdsbånd med KEK, sidder Elizabeth Krarup de Medeiros med i kommissionen. På mødet blev 

Danmark opfordret til at blive medlem af CCME.  

 

Rådet besluttede, at Folkekirken ikke på nuværende tidspunkt bliver selvstændigt medlem af CCME, 

men at MKR anbefaler Danske Kirkers Råd at overveje, om de kunne have interesse i medlemskab, samt 

at MKR forsøger at løfte CCMEs arbejde kommunikativt ind i folkekirkeligt regi og i dette arbejde støt-

ter Elisabeth Krarup de Medeiros deltagelse i CCME. 

 

 

2. Leuenberg 

Rådet besluttede på sidste møde at give formandskabet mandat til at færdiggøre delegeretliste til 

Generalforsamlingen i 2012 (jf. MKR 2/11, punkt 11.c.2.). Listen er endnu ikke færdiggjort. 

 

Rådet tog formandskabets dette til efterretning.  

 

 

3. Porvoo 

Jørgen Skov Sørensen har pr. 15. august overtaget opgaven som tovholder for samarbejdet med 

Porvoo. 

 

Rådet tog dette til efterretning.  

 

 

12. Øvrige MKR arbejdsgrupper 

 

a. Den teologiske arbejdsgruppe 

Rådet besluttede, at ordlyden i Den Teologiske Arbejdsgruppes kommissorium ændres i bullet 3 til 

følgende: ”varetage bilaterale teologiske samtaler med andre kirkesamfund i Danmark efter an-

modning fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd” (ændring fremhævet). 

 

b. Kommunikationsudvalget 

Der havde ikke været afholdt møde i Kommunikationsudvalget siden sidste Rådsmøde. 
 

 

Eksterne relationer 

 

13. Organisationer og udvalg, hvortil Rådet har udpeget repræsentanter 

a. Danske Kirkers Råd, herunder Økumenisk Forum (tidl. Mellemkirkeligt Arbejdsforum) 

DKR af afholdt Rådsmøde den 31. august 2011. Der forelå endnu ikke referat fra mødet.  

 

b. Dansk Missionsråd 



 

5 

 

 

 

Intet. 

 

c. Danske Sømands- og Udlandskirker  

Bodil Raakjær Jensen og Jørgen Skov Sørensen deltog den 25. august 2011 i DSUKs års-

møde på Nyborg Strand. Bodil Raakjær Jensen orienterede mundtligt fra mødet. 

 

d. Det danske Bibelselskab 

Intet. 

 

e. Folkekirkens Nødhjælp 

Intet. 

 

f. Kontaktudvalget mellem kristne og muslimer 

Der har været afholdt møde i Kontaktudvalget den 8. august 2011. Paul Verner Skærved ori-

enterede mundtligt fra mødet. 

 

g. Nordeuropæisk Kirkekonvent 

Kresten Drejergaard og Jørgen Holm har deltaget i konventet 29. august til den 2. september 

2011.  

 

h. Økumenisk Efterårskursus  

Intet. 

 

i. Økumenisk Studielegat 

Intet. 

 

 

Orienteringspunkter 

 

14. Orientering fra stifterne 

 

a. Lolland-Falster Stift.  

Bent Normann Olsen orienterede mundtligt. 

 

b. Fyens Stift.  

Paul Verner Skærved orienterede mundtligt. 

 

 

15. Modtagne rapporter 

Intet. 

 

 

16. Løbende sagsbehandling 

 

a. Udviklingen i integrationsbestræbelserne mellem MKR og Folkekirkens Mission. 

Der var på mødetidspunktet ikke modtaget oplysninger fra Kirkeministeriet vedr. den ansøgning, 

som MKR sammen med Folkekirkens Mission (FKM) har indsendt med henblik på en bevilling til 

ansættelse i en halvtidsstilling med opgaver i forlængelse af det arbejde, Folkekirkens Mission hid-

til har varetaget som selvstændig organisation. 
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Rådet tog denne orientering til efterretning. 

 

b. Samarbejde mellem DSUK og MKR vedr. kirkelig betjening af danskere bosat i Sverige. 

Thorsten Rørbæk og Jørgen Skov Sørensen har den 18. august 2011 været til møde med generalse-

kretær Margit Petersen på DSUK og tidligere præst i Svenska Kyrkan, Jan Grønborg. Det er hensig-

ten, at Jan Grønborg i efteråret skal kortlægge udfordringer og problemstillinger vedr. kirkelig be-

tjening af danskere bosat i Sydsverige. Sagen har mellemkirkelig interesse, da folkekirkens med-

lemskab af Porvoo Fællesskabet kan få betydning for den kirkelige betjening af danskere bosat i 

Sverige. 

 

Rådet tog denne orientering til efterretning. 

 

c. Internt nyhedsbrev mellem sekretariatet og Rådet 

Sekretariatet vil de kommende måneder arbejde på en systematisering af kommunikationen mellem 

sekretariat og råd, således at rådsmedlemmerne løbende modtager orientering vedr. sagsbehandling, 

nye tiltag og implementering af rådets beslutninger mellem rådsmøderne. 

 

Rådet tog denne orientering til efterretning. 

 

 

17. Andet 

Jørgen Skov Sørensen er af kirkeministeren udpeget til en ministeriel arbejdsgruppe vedr. mulighe-

derne for etablering af et Folkekirkens Forsknings- og Studiecenter. Arbejdet løber fra efteråret 

2011 og et år frem. 

 

Rådet tog denne orientering til efterretning. 

 

 

Eventuelt 
 
Protokollen blev oplæst og vedtaget 

 

 

Hanna Broadbridge 

 

 

Niels Iver Juul 

 

 

Steffen Ravn Jørgensen 

 

 

Torben Larsen 

 

 

Mogens S. Mogensen 

 

 

Bent Normann Olsen 
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Christian Roar Pedersen 

 

 

Bodil Raakjær Jensen 

 

 

Peter Skov-Jakobsen 

 

 

Paul Verner Skærved 

 

 

Torben Hjul Andersen 

 

 


