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Protokol for møde i Det mellemkirkelige Råd onsdag d. 13. maj 2009 kl. 11.00 – 17.00 på Hotel Park Inn Copenhagen Airport
Til stede: Paul Verner Skærved, Ruth van Gilse, Jakob Dahl, Hanna Broadbridge, Greta Dreier,
Kresten Drejergaard (fra pkt. 5), Villy Mølgaard og Erland Sørensen.
Fra sekretariatet deltog: Jørgen Skov Sørensen, Susanne Bak Knudsen (til pkt. 4), Heidi Paakjær
Martinussen og Jan Nilsson.
Afbud: Torben Hjul Andersen, Lars Bom Nielsen, Sofie Petersen, Ann-Marie Sundin og Erik Norman Svendsen.

PROTOKOL 2/09
Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.
Ad 3. Sekretariat og medarbejdere
Sekretariatschef Jørgen Skov Sørensen orienterede mundtligt.
Ad 4. Økonomi, herunder:
a. Regnskab 2008 til underskrift
Rådet underskrev regnskab 2008.
b. Revideret budget 2009
Rådet tog det reviderede budget 2009 til efterretning.
c. Budget 2010 (2011 – 2013)
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Rådet vedtog budget for 2010 samt budgetoverslag for 2011-2013.
d. Ændrede budgetforudsætninger 2009
Rådet tog de ændrede budgetforudsætninger til efterretning.

Hovedpunkter til drøftelse og vedtagelse
Ad 5. Opfølgning på studierejsen til Bruxelles - perspektiver
Rådet tog orienteringen om studieturen til Bruxelles den 17. – 19. februar til efterretning.
Sekretariatet udarbejder oplæg til projektbeskrivelse til næste rådsmøde, som efterfølgende forelægges på bispemødet til oktober.
Ad 6. ID udvalget
Rådet tog orienteringen om ID-udvalgets møde med to repræsentanter for biskopperne, Niels Henrik Arendt og Kresten Drejergaard, den 6. februar, til efterretning.
Ad 7. Samarbejde mellem MKR og folkekirken.dk
Rådet godkendte tilbuddet fra folkekirken.dk og Danmarks Kirkelige Mediecenter, således at interchurch.dk integreres i folkekirken.dk herunder at løbende nyheder/pressemeddelelser fra MKR for
fremtiden vil blive bragt på folkekirken.dk.
Ad 8. Forslag til konstituerende rådsmøde 2010
Rådet foreslår, at det konstituerende møde for det nyvalgte Råd i 2010 afholdes onsdag den 24.
marts, kl. 11-17, som udover selve konstitueringen afholdes som et orienteringsmøde, hvor nye
medlemmer af Rådet får en indføring i Rådets organisation, funktioner og opgaver.
Ifølge bekendtgørelsen om folkekirkens deltagelse i mellemkirkeligt arbejde indkalder de af kirkeministeriet udpegede biskopper til mødet.
Ad 9. Udpegning af repræsentanter til kristen-muslimsk kontaktgruppe i DKR regi
Rådet udpegede Paul Verner Skærved og Anders Gadegaard som folkekirkelige repræsentanter til
den af Danske Kirkers Råd nedsatte kontaktgruppe mellem kristne og muslimer i Danmark.
Ad 10. Møde med Stiftsudvalgene
a. Evaluering af Møde med Stiftsudvalgene 6. – 7. februar 2009
Rådet evaluerede og udtrykte tilfredshed med mødet med stiftsudvalgene den 6. – 7. februar 2009.
b. Fastlæggelse af emne for Møde med Stiftsudvalgene 5. – 6. februar 2010
Rådet godkendte, at mødet med stiftsudvalgene den 5.-6. februar 2010 fordeles på to emner: dels
yderligere afklaring af situationen vedr. overgang til stiftsråd, dels orientering og oplysning vedr.
forfulgte kristne mindretal i verden med henblik på egentligt projektarbejde i Rådet.
Ad 11. Ansøgning om økonomisk støtte til konference på Kbh. Universitet
Efter afstemning afviste Rådet at yde økonomisk støtte til en tværvidenskabelig konference om innovative aspekter i Græsk Ortodoksi fra Byzantium til i dag på Københavns Universitet, juni 2009.
Flg. stemte for at yde økonomisk: Paul Verner Skærved, Hanna Broadbridge og Greta Dreier.
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Flg. stemte imod at yde økonomisk støtte: Kresten Drejergaard, Ruth van Gilse, Villy Mølgaard og
Erland Sørensen.
Flg. undlod at stemme: Jakob Dahl.

Arbejdsgrupper og internationale organisationer
Ad 12. Internationale organisationer, herunder relaterede MKR arbejdsgrupper
a. Kirkernes Verdensråd
Rådet tog referat fra møde i KV-arbejdsgruppen den 2. marts 2009 til efterretning.
b. Det lutherske Verdensforbund
Rådet tog referat fra møde i LVF-arbejdsgruppen den 15. april 2009 til efterretning.
Niels Henrik Gregersen har meddelt, at han ikke genopstiller til Council ved generalforsamlingen
2010. Rådet bakker op om Lisbet Christoffersens kandidatur som nyt medlem af LVFs Council på
generalforsamlingen 2010.
Rådet godkendte sammensætningen af den danske delegation til LVFs generalforsamling 2010. Tre
af pladserne (formanden for Rådet; formanden for LVF-arbejdsgruppen samt et øvrigt medlem af
LVF-arbejdsgruppen) udpeges dog først, når det nye Råd er konstitueret marts 2010.
Der er modtaget en henvendelse fra Det økumeniske Institut i Strasbourg, hvor der anmodes om bidrag til Instituttets Endowment Fund, som er under etablering. Rådet ønskede at imødekomme ansøgningen, men Rådet afventer med at tage konkret stilling til ansøgningen til året sidste rådsmøde,
når der er overblik over evt. frie midler på budgettet, da beløbet ikke er budgetsat på budget 2009.
c. Konferencen for Europæiske Kirker
Intet at bemærke.
d. Leuenberg
Rådet tog referat fra møde i Leuenberg-arbejdsgruppen den 30. april til efterretning.
Rådet godkendte et notat med rettelser udarbejdet af arbejdsgruppen vedr. den generelle udvikling
i Leuenberg.
Porvoo afholder Church Leaders' Meeting den 18.-21. marts 2010 i Sigtuna. Folkekirken kan sende
en deltager (observatør) ud over den faste observatør i Contact Group. Rådet besluttede, at bede biskopperne udpege en af deres midte som folkekirkens deltager til mødet.
Ad 13. Øvrige MKR arbejdsgrupper
a. Den teologiske arbejdsgruppe
Arbejdsgruppen arbejder med et notat om folkekirkens mellemkirkelige retstilstand. Stiftskontorchef Asger Gewecke er blevet bedt om at udrede problemstillingen nærmere evt. sammen med andre kirkeretseksperter fra Selskab for Kirkeret. Den teologiske arbejdsgruppe vil herefter følge op
på sagen.
b. Kommunikationsudvalget
Intet at bemærke.
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Eksterne relationer
Ad 14. Organisationer og udvalg, hvortil Rådet har udpeget repræsentanter
a. Danske Kirkers Råd, herunder Mellemkirkeligt Arbejdsforum
Rådet tog referat fra møde i Danske Kirkers Råd den 2. februar, 2009 til efterretning.
Danske Kirkers Råd har afholdt årsmøde den 2. maj 2009. Godkendt referat foreligger endnu ikke.
b. Dansk Missionsråd
Jakob Dahl har deltaget i DMR’s årsmøde i Odense, den 22. april.
c. Danske Sømands- og Udlandskirker
Intet at bemærke.
d. Folkekirkens Nødhjælp
Erik Norman Svendsen er på FKN Rådsmødet den 24. april valgt som formand for FKN Rådet. Erik
Norman Svendsen efterfølger Niels Henrik Arendt.
MKR formandskabet har genudpeget sekretariatschef Jørgen Skov Sørensen som Rådets repræsentant i FKN Rådet. Udpegningen er gældende for en periode på 4 år. Jørgen Skov Sørensen er samtidigt indtrådt i en arbejdsgruppe under FKN, som skal komme med forslag til en reformuleret, tidssvarende og præciseret udgave af FKNs formålsparagraf.
e. Nordeuropæisk Kirkekonvent
Næste konvent afholdes den 31. august – 4. september (menighedsbesøg 5.-6. september) i Järvenpää, Finland.
f. Projekt Folkekirken og migrantmenigheder
Projektet har i marts måned - efter lanceringen af projektbogen og -hjemmesiden samt offentliggørelsen af projektets resultater - udsendt tilbud om et opfølgningsbesøg i alle stifter. En lignende henvendelse er gået til de i projektet involverede frie kirkelige organisationer.
g. Økumenisk Efterårskursus
Næste kursus afholdes den 6.-7. november 2009 på Hotel Nyborg Strand. Emnet er sekularisering.
Bibelselskabet er ansvarlig for kurset.
h. Økumenisk Studielegat
Rådet tog referat fra møde i legatbestyrelsen den 18. marts 2009 til efterretning.

Orienteringspunkter
Ad 15. De mellemkirkelige Stiftsudvalg
a. Aalborg
Villy Mølgaard orienterede mundtligt.
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b. Lolland-Falster
Greta Dreier orienterede mundtligt.
Ad 16. Modtagne rapporter
Ingen.
Ad 17. Løbende sagsbehandling
Der er bevilget kr. 5.000 til en homiletisk studierejse til USA arrangeret af Paul Joachim Stender og
med deltagelse fra hele landet. Beløbet dækker indkøb af gaver til talere, herunder indkøb af MKRs
egen præsentationsfolder om folkekirken samt MKRs oversatte liturgier.
Ad 18. Andet
Rådet havde en uformel drøftelse med en delegation fra China Christian Council.

Eventuelt
Formanden for Folketingets kirkeudvalg, Britta Schall Holberg, har anmodet om et møde mellem
kirkeudvalget og Rådet til efteråret.
Protokollen blev oplæst og vedtaget
Paul Verner Skærved
Ruth van Gilse
Jakob Dahl
Hanna Broadbridge
Greta Dreier
Kresten Drejergaard
Villy Mølgaard
Erland Sørensen
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