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Protokol fra MKR 1/18 møde i Folkekirkens Mellemkirkelige Råd 

torsdag, den 1. februar 2018, kl. 14.00 til 17.00 

Diakonissestiftelsen, Frederiksberg 
 
Til stede: Bent Normann Olsen (kasserer), Birte Jacobsen, Christian Roar Pedersen (næstformand), Hanna 
Broadbridge, Marianne Christiansen, Mogens Mogensen (formand), Niels Iver Juul, Niels Nymann Eriksen, 
Ole Buchardt Olesen, Peter Skov-Jakobsen, Thomas Hornemann Thielcke 

Afbud: Sofie Petersen, Ingrid Lisby Schmidt 

Fra sekretariatet: Thorsten Rørbæk, Birger Nygaard, Søren Dalsgaard, Christian Arffmann (referent) 

 

 

Protokol MKR 1/18 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Behandling  

Beslutning Dagsordenen blev godkendt. 

 

 

2. Godkendelse af protokol fra MKR 4/17 

Behandling  

Beslutning Protokollen blev godkendt. 

 

 

3. Siden sidst 

Behandling Der blev orienteret mundtligt fra sekretariatet: 

- Bemanding og kontor er i færd med at blive tilpasset nye behov 
- MKR er sammen med andre civilsamfundsorganisationer inviteret ind i Uden-

rigsministeriets nye kontaktforum for religions- og trosfrihed 
- MKR deltager i/er sekretær for opfølgning til Danmark fri(t)-konferencen 24. 

nov. 

Beslutning Rådet tog orienteringen til efterretning. 
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4. Økonomi 

Behandling a. Forhåndsgodkendelse af regnskab 2017 
Årsrapport er udarbejdet i nyt regnskabsformat svarende til ny kontoplan. Der er ikke 
ændret regnskabsprincipper. 
Sammen med årsrapporten aflægges særregnskab for Folkekirkens Asylsamarbejde 
2015-2017. Afregning for fondsbidrag fra TRYG-fonden 2015-2017 sker sammen med 
regnskab for 2018. 
 
b. Budgetrevision for 2018 
Hovedindholdet af budgetrevisionen består i gennemregning af budget i lyset af for-
øget tilskud til migrantarbejde. Der budgetteres med et underskud på kr. 472.000. 
 
c. Valg af revisor 
 

Beslutning Rådet forhåndsgodkendte urevideret Årsrapport 2017. Den reviderede årsrapport vil 
sammen med revisionsrapport blive fremlagt og endeligt godkendt ved næste møde. 
 
Rådet godkendte budgetrevision for 2018. 
 
Rådet godkendte genvalg af Revisionsfirmaet Albjerg, statsaut. revisor Palle Valentin 
Kubach for 2018. 

 

 
5. Rådets årsberetning 

Behandling Årsberetningen er udarbejdet efter samme retningslinjer som sidste år. 
 

Beslutning Rådet godkendte årsberetning for 2017. 
 

 
6. Strategi for Folkekirkens Migrantsamarbejde 

Behandling Rådet drøftede navn, strategi og arbejdsgruppe for arbejdet. 
 
Migrantarbejdet satser 2018-2019 på at give bidrag på følgende områder 
1) kommunikationskampagne målrettet folkekirkens menigheder  
2) vidensudvikling og teologiske samtaler med nøgleaktører 
3) udredning af spørgsmål vedrørende personregistrering og indrejseforhold 
4) behandling af spørgsmål vedrørende konvertitter i menigheden og interkulturelt 

gudstjenesteliv 
5) afholdelse af konference med inddragelse af nøgleaktører i kirke og samfund 
6) tiltag med henblik på at styrke relationer og udvikle migrantlederes kompetencer 

som kirkelige ledere i Danmark. 
 

Beslutning Rådet besluttede at Folkekirkens Asylsamarbejde fremover hedder Folkekirkens Mi-
grantsamarbejde. 
 
Rådet godkendte strategien for migrantarbejdet med tilføjelse af et punkt 7: Fortaler-
virksomhed for minoriteter fra andre kirke- og trossamfund. 
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Rådet godkendte, at arbejdsgruppen for Folkekirkens Migrantsamarbejde suppleres, så 
den fremover består af: Niels Nymann Eriksen (formand), Birgitte Møldrup, Per Vib-
skov, Clement Dachet, Michael Rønne Rasmussen og Mogens Mogensen (tidsbegræn-
set).  

 

 
7. Evaluering af rådsperiode 2014-2018 - justeringer for 2018-2022 

Behandling 
 

a. Arbejdsgrupper 
Rådet evaluerede arbejdsgrupper i forløbne rådsperiode, drøftede mest hensigts-
mæssige mødeformer og forholdt sig til udkast til kommissorier for kommende peri-
ode – samt drøftede ideoplæg til tematiske ad hoc-arbejdsgrupper. 
 
b. Rådsmøder 
Rådet drøftede ønsker til justering af form og indhold på rådsmøder m.v. 
 
c. Sekretariatet 
I lukket møde evaluerede Rådet ledelsens og sekretariatets arbejde. 

Beslutning Rådet ønsker at bevare den nuværende struktur med arbejdsgrupper. Rådet ønsker at 
modtage referater fra arbejdsgrupper og udvalg såvel løbende som samlet til rådsmø-
der. Behørigt summarium skal altid inkluderes. 
 
Rådet godkendte kommissorier for de permanente arbejdsgrupper. 
 
Rådet beder om, at sekretariatet til næste møde udarbejder et oplæg til en ad hoc-
arbejdsgruppe, der søger at sammentænke ideoplæggene om offentlighedsteologi, 
økonomi og verdensmål/klima. 
 
Rådet beder formanden følge op på evaluering af ledelse og sekretariat.  

 

 
8. Kalender 2018-2022 

Behandling Udkast til mødekalender 2018-2022 blev gennemgået. 
 
Rådet drøftede invitation fra Folkekirkens Nødhjælp om deltagelse i delegationsrejse til 
Israel/Palæstina i november 2018 (ugen før planlagt studierejse for biskopper og Rådet 
til Bruxelles). 
 

Beslutning Rådet godkendte mødekalender for 2018-2022. Kalenderen konfirmeres ved næste 
møde, når nyvalgte medlemmer også er til stede. 
 
Rådet besluttede at takke ja til deltagelse i delegationsrejse til Israel/Palæstina med 
Folkekirkens Nødhjælp som arrangør. Men anmoder om at finde et andet tidspunkt 
herfor. 
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Arbejdsgrupper og internationale organisationer 
 
9. Internationale organisationer herunder relaterede MKR arbejdsgrupper 
 
a. Kirkernes Verdensråd 
Efter ønske fra Danske Kirkers Råd forsøges besøg af generalsekretæren for Kirkernes Verdensråd forsøges 
udsat til tidspunkt i foråret 2019. 
 
b. Det Lutherske Verdensforbund 
Ulla Morre Bidstrup er blevet udpeget til at sidde i en arbejdsgruppe i LVF for foreløbigt to år omkring teo-
logisk uddannelse og dannelse (Theological Education and Formation Advisory Group). 
 
c. Arbejdsgruppen vedr. europæiske kirker 
 
c.1. Konferencen for Europæiske Kirker 
Som forberedelse til kommende generalforsamling arbejdes på at tydeliggøre og skærpe vore ønsker til 
KEKs kommende arbejdsperiode. 
 
c.2. Leuenberg/CPCE 
 
Studieturen til Bruxelles for biskopperne og Rådet 
Program for studieturen 19-21. november 2018 for Rådet og biskopperne er færdiggjort. 
 
c.3. Porvoo 
 
 
10. Øvrige MKR arbejdsgrupper og -udvalg 
 
a. Den teologiske arbejdsgruppe 
Teologisk arbejdsgruppe har arbejdet med to tekster fra Det lutherske Verdensforbund, dels studiedoku-
mentet The Church in the Public Space og dels studiedokumentet In the Beginning was the Word – The Bible 
in the Life of the Lutheran Communion. 
 
b. Folkekirkens Mission 
FKM-missionskonferencen udsættes til 2019, bl.a. med henblik på styrkelse af forberedelsesarbejde før 
konferencen. 

d. Arbejdsgruppen vedr. Folkekirkens Asylsamarbejde 
 
 
Eksterne relationer 
 
11. Organisationer og udvalg, hvortil Rådet har udpeget repræsentanter 
 
a. Danske Kirkers Råd 
 
b. Dansk Missionsråd 
 
c. Danske Sømands- og Udlandskirker 
 
d. Det danske Bibelselskab 
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e. Folkekirkens Nødhjælp 
 
f. Kontaktudvalget mellem kristne og muslimer 
Kontaktudvalget mellem kristne og muslimer er nu nedlagt. 
 
g. Økumenisk Studielegat 
 
 
Orienteringspunkter 
 
Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollen blev oplæst og vedtaget 
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