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Protokol fra MKR 2018-3 møde i Folkekirkens Mellemkirkelige Råd 
Torsdag, den 27. september 2018, kl. 14.00 til 17.00 
Bispegården, København 
 
Til stede: Ingrid Lisby Schmidt, Hanne Møller Wolfsberg, Hanna Broadbridge, Christian Roar Peder-
sen, Mogens Mogensen, Niels Iver Juul, Niels Nymann Eriksen, Ole Buchardt Olesen Peter Skov-
Jakobsen, Anne Birgitte Reiter, Thomas Hornemann Thielcke 

Afbud: Sofie Petersen og Marianne Christiansen 

Fra sekretariatet: Birger Nygaard, Christian Arffmann, Thorsten Rørbæk og Mogens Kjær(referent) 
 
 

Protokol MKR 2018-3 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Behandling  

Beslutning Dagsordenen blev godkendt. 
 
 
2. Godkendelse af protokol fra MKR 2/18 

Behandling  

Beslutning Protokollen blev godkendt. 
 
 
3. Orientering fra sekretariatet 

Behandling Sekretariatslederen rapporterede mundtligt om personaleforhold og div. admi-
nistrative anliggender. 

Beslutning Rådet tog orienteringen til efterretning 
 
 
4. Budgetopfølgning 

Behandling Budgetopfølgningen blev gennemgået af Rådets kasserer. Den giver ikke anled-
ning til særlige bemærkninger. 
 

Beslutning Rådet tog budgetopfølgningen til efterretning. 
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5. Temadrøftelse om offentlighedsteologi 

Behandling Ved møde med biskopperne inden Rådsmødet blev baggrund og planer for ar-
bejde med offentlighedsteologi fremlagt og drøftet. I drøftelsen heraf fremhæ-
ves, at der var fuld opbakning til, at en arbejdsgruppe under FUV og MKR arbej-
der videre med emnet, at der er behov for afklaring af indholdet af begrebet og 
at der er behov for at skabe en drøftelse af kirkens samfundsengagement i fol-
kekirken. 

Beslutning Rådet tog det iværksatte arbejdsgruppeinitiativ til efterretning og beder ar-
bejdsgruppen om i det videre arbejde at tage højde for bemærkningerne fra bi-
skopper og Rådet. 

 
 
6. Rapport og opfølgning fra KEK-generalforsamling 

Behandling Rådet blev orienteret om generalforsamlingen i maj-juni 2018 og drøftede det 
udsendte materiale og Europa-følgegruppens foreløbige indstillinger til kom-
mende prioriteringer. 

Beslutning Rådet angiver følgende ønsker til kommende prioriteringer af arbejdet i KEK, som 
folkekirkens medlem af General Board bedes arbejde for: 

- Der skal åbnes for en stærkere involvering af unge, og der skal lyttes til deres 
dagsorden. 

- Fortsættelse af KEK’s historie og tradition for at arbejde for fred og forsoning i 
Europa imod konfliktoptrapning og militæroprustning.  

- I KEK’s arbejde med menneskerettigheder ses gerne fokus på religionsfrihed. 
- Det er nødvendigt at KEK prioriterer arbejdet og indgår i samarbejde med an-

dre større aktører for stærkere gennemslagskraft. 
 
 
7. Rapport og opfølgning fra CPCE-generalforsamling 

Behandling Rådet modtog en mundtlig orientering om generalforsamlingen i september 
2018. 

Beslutning Rådet tager den foreløbige orientering til efterretning og ønsker på baggrund af 
skriftlig rapport ved næste møde at drøfte ønsker til prioriteringer af arbejdet i 
CPCE. 

 
 
8. Rapport og opfølgning fra LVF-rådsmøde 

Behandling Folkekirkens medlem af LVF Council, biskop Henrik Stubkjær, deltog i dette og 
efterfølgende punkt. 
Henrik Stubkjær orienterede om situationen på Augusta Victoria hospitalet i Je-
rusalem efter meldingen om den amerikanske støtte hertil vil blive indstillet. 
Rådet drøftede ønsker til den kommende udvikling i LVF omkring Department for 
Mission and Development og omkring placering af hovedkontor.  
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Beslutning Rådet tog orientering fra LVF-følgegruppen til efterretning og støtter de syns-
punkter, der er angivet i kommunikationen til LVF. Rådet ser foreløbigt situatio-
nen an.  
Rådet besluttede at indbyde repræsentanter med kendskab til situationen på 
Augusta Victoria hospitalet til at orientere om situationen på næste rådsmøde. 
Henrik Stubkjær undersøger mulige samarbejdsmuligheder omkring hospitalet 
med Caritas Jerusalem. 

 
 
9. Værtskab for LVF-generalforsamling 2023? 

Behandling Rådet drøftede indledningsvist invitation til, at folkekirken tilbyder sig som vært 
for LVF-generalforsamlingen i 2023. 
Fra drøftelsen fremhæves: 

• Det skal undersøges om der allerede er lavet en de facto aftale med et 
andet land om værtskab. 

• Det er formodentlig muligt at deltagerne kan få visum til Danmark, men 
det skal være sikkert. 

• Der søges opbakning fra bispemødet. 
• Budget skal udarbejdes, og det skal undersøges om Kirkeministeriet kan 

støtte økonomisk. 
• Finder generalforsamlingen sted i Danmark, vil det være et stærkt signal 

om at folkekirken er en del af den universelle kirke. 

Beslutning Rådet finder det naturligt, at Folkekirken som en af de større medlemskirker i 
LVF arbejder videre med at undersøge mulighederne for at være vært for kom-
mende generalforsamling i 2023. 
Rådet tog de foreløbige overvejelser omkring værtskab til orientering og beder 
sekretariatet om til næste møde at udrede muligheder for værtskab mhp. be-
slutning om, hvorvidt tilbud om værtskab skal afsendes. 

 
 
 
Arbejdsgrupper og internationale organisationer 
 
10. Internationale organisationer, herunder relaterede MKR-følgegrupper 
 
a. Kirkernes Verdensråd 
Der blev orienteret om møde i Global Christian Forum og fra Kirkernes Verdensråds Centralkomité-
møde. Generalsekretær Olav Fykse Tveit fratræder som generalsekretær i 2020. Næste generalfor-
samling skal afholdes i Karlsruhe i Tyskland i 2021. 
 
b. Det lutherske Verdensforbund 
Se punkt 8 og 9 ovenfor. 
 
c. Følgegruppen vedr. europæiske kirker 
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Professor Ulla Schmidt har deltaget i udarbejdelsen af etikdokumentet „Before I formed you in the 
Womb“, der handler om de mange etiske spørgsmål, der rejses omkring reproduktiv medicin. 
Hun deltog i en høring i EU-Parlamentet d. 2. maj, hvor hun fremlagde arbejdet.  
 
c.3. Porvoo 
Der er konference i Estland den 11.-14. oktober om minoriteter og majoriteter som udfordring til 
kirke og samfund. Fra Danmark deltager Peter Skov-Jakobsen, Christa Hansen og Thorsten Rør-
bæk. 
 
 
 
11. Øvrige MKR-arbejdsgrupper og -udvalg 
 
a. Den teologiske arbejdsgruppe 
Der blev orienteret om indledning af samtaler med Den katolske Kirke i Danmark. 
 
b. Folkekirkens Mission 
Der blev orienteret om etablering af en arbejdsgruppe, der det næste år skal føre rundbordssam-
taler om folkekirken og mission. Resultater herfra vil blive anvendt ved kommende Folkekirke-
møde 2019 og møde på Himmelske Dage i Herning. 
 
c. Arbejdsgruppen vedr. Folkekirkens Migrantsamarbejde 
Der blev orienteret om seneste udviklinger i migrantarbejdet. 
 
Eksterne relationer 
 
12. Organisationer og udvalg, hvortil Rådet har udpeget repræsentanter 
 
a. Folkekirkens Nødhjælp 
Der er ansat 3 i KV’s ledsagerprogram EAPPI i Palæstina. De skal være 3 måneder i Palæstina og 
rejste sidst i august. 
 
Eventuelt 
Intet 
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Protokollen blev oplæst og vedtaget 
 

Mogens S. Mogensen  
(formand) 

 
 
Christian Roar Pedersen  
(næstformand) 

 
 
 
Niels Iver Juul 
(kasserer) 

 
 
 
Hanna Broadbridge Anne Birgitte Reiter Thomas Hornemann-Thielcke 

Marianne Christiansen 

 
 
 
Hanne Møller Wolfsberg 

 
 
Sofie Petersen 

 
 
 
Niels Nymann Eriksen 

 
 
Ole Buchardt Olesen 

 
 
Ingrid Lisby Schmidt 

 
 
 
Peter Skov-Jakobsen   

 


