FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD
_______________________________________________________________________________
Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark

Frederiksberg, den 6. maj 2015
J.nr. 013
BN/TK
Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd onsdag den 6. maj 2015, klokken 11:00 til
15:30 på Diakonissestiftelsen, Frederiksberg.
Til stede:
Torben Hjul Andersen, Hanna Broadbridge, Marianne Christiansen, Niels Nymann Eriksen, Birte
Jacobsen, Niels Iver Juul, Mogens S. Mogensen (formand og mødeleder), Ole Buchardt Olesen,
Bent Normann Olsen (kasserer), Christian Roar Pedersen (næstformand), Ingrid Lisby Schmidt og
Peter Skov-Jakobsen.
Fra sekretariatet:
Birger Nygaard, Thorsten Rørbæk, Tage Kleinbeck og Søren Dalsgaard.
Fraværende:
Sofie Petersen.

Protokol MKR 3/15
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden med indkaldelse til MKR 3/15 var rettidigt udsendt den 22. april 2015.


Rådet godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse af referat fra MKR 1/15
Referat fra MKR 1/15 var godkendt af formand for MKR Mogens Mogensen.


Rådet godkendte referatet.

Der var ikke udarbejdet referat af det ekstraordinære MKR 2/15. Der foreligger protokol fra mødet, hvis eneste dagsordenspunkt var indstilling af ny sekretariatschef.
3. Sekretariat og medarbejdere
Sekretariatschef Birger Nygaard orienterede mundtligt.


Rådet tog orienteringen til efterretning.
www.interchurch.dk · E-mail: interchurch@interchurch.dk
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4. Økonomi, herunder:
Revisionsprotokollat 2014


Rådets medlemmer underskrev MKR revisionsprotokollatet for 2014.

a. Budgetrevision 2015 samt budget 2016
Revideret MKR budget 2015 samt forslag til MKR budget 2016 var udsendt sammen med foreløbige budgetter for 2017-2019.
Kasserer Bent Normann Olsen forelagde udkastet til budgetrevision 2015 til Rådets godkendelse.
Budgetrevisionen udviser et driftsunderskud på 141.500 kr. mod oprindeligt forventet 0,- pga. en
fejlberegning i lønbudgettet. Underskuddet dækkes via egenkapitalen.


For at opnå budgetbalance og hindre fremtidig indsnævring af MKR’s handlemuligheder,
besluttede Rådet, at tilskud til internationale organisationer fra og med 2015 og Danske
Kirkers Råd fra og med 2016 årligt reguleres med nettoreguleringsprocenten for tilskud
fra Fællesfonden.



Rådet godkendte budgetrevision 2015.

Budget for 2016
Kasserer Bent Normann Olsen forelagde udkastet til budget 2016 til Rådets godkendelse.


Rådet godkendte budget 2016.

b. Ansøgning om støtte fra Fællesfondens 2016-omprioriteringsmidler til øget kontingentbetaling til internationale organisationer
Et notat var udsendt til opfølgning af Rådsbeslutning 5/14 om støtte til økumeniske organisationer.


Rådet tilsluttede sig med en række bemærkninger om en kommende ansøgning hovedlinjerne i det udsendte notat samt sekretariatschefens mundtlige tilføjelser. Videre bemyndigede Rådet formandskabet til sammen med sekretariatschefen at tage de nødvendige beslutninger i forbindelse med viderebehandlingen af sagen i forhold til Kirkeministeriet.

5. Orientering om igangsætning og drøftelse af planer for Folkekirkens Asylsamarbejde
Projektkoordinator Søren Dalsgaard orienterede i forlængelse af udsendt notat om igangsætning
og de videre planer for Folkekirkens Asylsamarbejde.


Rådet drøftede projektet herunder spørgsmål om, hvor langt hen i asyl-forløbet projektet nu og senere har ressourcer til at gøre sig relevant; chikane af troende i asylcentre,
konverteringsproblematikken m.v. Rådet gav input til det videre arbejde, noterede med
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tilfredshed, at projektet er kommet godt i gang, og forventer løbende at blive holdt orienteret om dets videre udvikling.
6. Tematisk drøftelse af internationale relationer
Der var udsendt bilag med oversigt over de internationale organisationer og netværk, hvortil MKR
forvalter de danske relationer.


Rådet førte en tematisk drøftelse af MKR’s internationale relationer, bl.a. i relation til aktuelle humanitære problemer. Rådet er opmærksomt på bevægelser i økumeniske organisationer, relationer og arbejdsformer. Rådet vil løbende forholde sig til udviklinger af
betydning for MKR’s disponering af arbejdskraft og økonomiske ressourcer hertil.

Arbejdsgrupper og internationale organisationer
7. Internationale organisationer, herunder relaterede MKR arbejdsgrupper
a. Kirkernes Verdensråd
Der havde været afholdt møde i arbejdsgruppen den 10. marts 2015. Referat var udsendt.
Kirsten Auken har ikke længere organisatorisk base i Folkekirkens Nødhjælp, men fortsætter som
medlem af Kirkernes Verdensråds Centralkomité.
Jørgen Thomsen er indtrådt som nyt medlem fra Folkekirkens Nødhjælp i arbejdsgruppen.
b. Det Lutherske Verdensforbund
Der havde ikke været afholdt møde i denne arbejdsgruppe siden seneste rådsmøde.
Det Lutherske Verdensforbund afholder sit årlige rådsmøde den 17. til 22. juni 2015 i Genève,
Schweiz.
c. Arbejdsgruppen vedr. europæiske kirker
Arbejdsgruppen havde afholdt møde den 7. april 2015. Referat var udsendt.
c.1. Konferencen for Europæiske Kirker
KEK har efter sin sammenlægning med Church and Society Commission oprettet otte nye arbejdsudvalg – såkaldte Thematic Reference Groups. Lisbet Christoffersen, Hanna Broadbridge og Ulrik
Becker Nissen er indstillet til henholdsvis udvalgene om Human Rights, Education og Bioethics.
Stillingen som KEK-generalsekretær er annonceret til nybesættelse fra 1. januar 2016.
Rådet noterede sig planerne om en journalist- og politikerrejse til modtagelsescentre i Grækenland.
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c.2. Leuenberg
CPCE har indbudt til en konsultation i november om pastoral efter- og videreuddannelse og etablerer et fagligt netværk for institutioner/personer, der er ansvarlige for medlemskirkernes pastorale uddannelser. FUV vil deltage i konsultationen og indgå i netværket.
CPCE’s arbejde om et dokument om den videre udvikling af kirkefællesskabet under Leuenberg
fortsætter m.h.p. at udsende et dokument til behandling i medlemskirkerne medio 2016.
Bo Kristian Holm deltager i færdiggørelsen af dokumentet.
8. Øvrige MKR arbejdsgrupper
a. Den teologiske arbejdsgruppe
Der havde ikke været afholdt møde i denne arbejdsgruppe siden seneste rådsmøde.
Der havde været afholdt møde vedr. bilateral dialog mellem Metodistkirken i Danmark og folkekirken den 9. marts 2015 i Aarhus. Samtalegruppen arbejder på et slutresultat. Der er planlagt endnu
et møde den 27. maj 2015.
b. Arbejdsgruppen vedr. Folkekirkens Mission
Der havde været afholdt møde i Arbejdsgruppen vedr. Folkekirkens Mission den 10. marts 2015.
Referat var udsendt.
Rådet noterede sig den planlagte missionskonference den 7. til 9. juni 2016.
c. Udvalg vedr. migrantkirker og folkekirken
Der havde været holdt møde i det nyetablerede Udvalg vedr. migrantkirker og folkekirken den 8.
januar 2015. Referat var udsendt.

Eksterne relationer
9. Organisationer og udvalg, hvortil Rådet har udpeget repræsentanter
a. Danske Kirkers Råd, herunder Økumenisk Forum
Ole Buchardt Olesen har afløst Torben Bramming som medlem af udvalget under DKR vedr. trosoplæring. Niels Iver Juul orienterede i øvrigt om arbejdet i udvalget.
b. Dansk Missionsråd
c. Danske Sømands- og Udlandskirker
Jørgen Skov Sørensen er i forbindelse med sin fratræden udtrådt af repræsentantskabet.


Birger Nygaard indtræder i repræsentantskabet efter Jørgen Skov Sørensen.

d. Det Danske Bibelselskab
e. Folkekirkens Nødhjælp
Marianne Christiansen orienterede mundtligt.
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f. Kontaktudvalget mellem kristne og muslimer
Birte Jacobsen orienterede mundtligt.
g. Økumenisk Efterårskursus
Det var blevet besluttet at udsætte Økumenisk Efterårskursus på ubestemt tid, grundet lavere
tilslutning til de seneste kurser. Samtidig er det vurderingen, at det ikke er realistisk at gennemføre Efterårskurset i 2015 blot seks måneder før Kirkedagene afvikles i maj 2016.
h. Økumenisk Studielegat
Jørgen Skov Sørensen er i forbindelse med sin fratræden udtrådt af legatbestyrelsen.


Birger Nygaard indtræder i legatbestyrelsen for Økumenisk Studielegat efter Jørgen Skov
Sørensen.

Orienteringspunkter
10. Orientering fra stifterne
a. Aalborg
Christian Roar Pedersen orienterede mundtligt.
b. Fyn
Birte Jacobsen orienterede mundtligt.
11. Modtagne rapporter
12. Løbende sagsbehandling
Der blev orienteret om, at MKR er indtrådt som ikke-akademisk partner i et europæisk forskningsprojekt-samarbejde mellem universiteterne i Oslo, Uppsala, Helsinki, Göttingen og København
omkring ”Protestant Legacies in Nordic Law: Uses of the protestant Past in the Construction of the
Secularity of Law”. Projektet har ingen økonomiske konsekvenser for MKR.
13. Mødedatoer i 2016 og 2017
Datoer for kommende rådsmøder blev fastlagt som følger:
2015
2016
2017
5.2
3.2
28.4
26.4
2.9
7.9
6.9
2.12
7.12
6.12
14. Andet
Der blev orienteret om, at FN’s Special Rapporteur on Religion or Belief kommer på country visit til
Danmark i 2015 for at undersøge religionsfrihed i Danmark.
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Eventuelt
Intet.

Protokollen blev oplæst og vedtaget

Torben Hjul Andersen

Birte Jacobsen

Bent Normann Olsen
(kasserer)

Hanna Broadbridge

Niels Iver Juul

Christian Roar Pedersen
(næstformand)

Marianne Christiansen

Mogens S. Mogensen
(formand)

Sofie Petersen

Niels Nymann Eriksen

Ole Buchardt Olesen

Ingrid Lisby Schmidt

Peter Skov-Jakobsen
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