Frederiksberg, den 6. december 2018
J.nr. 01.30

Protokol fra MKR 2018-4 møde i Folkekirkens Mellemkirkelige Råd
Torsdag, 6. december 2018, kl. 13.00 til 17.00
Mødelokalet Parterre, Diakonissestiftelsen

Til stede: Ingrid Lisby Schmidt, Hanna Broadbridge, Christian Roar Pedersen, Mogens Mogensen, Niels Iver
Juul, Niels Nymann Eriksen, Ole Buchardt Olesen, Peter Skov-Jakobsen, Anne Birgitte Reiter, Thomas Hornemann Thielcke og Marianne Christiansen
Afbud: Sofie Petersen, Hanne Møller Wolfsberg
Fra sekretariatet: Birger Nygaard, Christian Arffmann, Thorsten Rørbæk, Søren Dalsgaard og Mogens
Kjær(referent)
Andre: Anders Gadegaard (Punkt 7-8)

Protokol MKR 2018-4
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning

Dagsordenen blev godkendt efter at pkt. 10 var påført

2. Godkendelse af protokol fra MKR 18/3
Beslutning

Protokollen blev godkendt.

3. Div. orientering siden sidst
Behandling
Beslutning

Sekretariatet og rådsmedlemmer supplerede skriftlig orientering med mundtlige bemærkninger.
Rådet tog orienteringen til efterretning

4. Budgetopfølgning pr. 31.10.2018
Behandling
Beslutning

Budgetopfølgningen blev gennemgået af Rådets kasserer. Der forventes ved årets slutning at være behov for at overføre en del ubrugte projektmidler til næste års budget.
Rådet tog budgetopfølgningen til efterretning.

5. Redegørelse for henvendelse til Udenrigsministeren
Behandling
Rådet drøftede omstændighederne for henvendelse til udenrigsministeren, maj 2018.
Henvendelsen skete på foranledning af brev fra biskoppen i Jordan og Det hellige Land /
LVF vedr. situationen i Palæstina. Drøftelsen fandt sted mhp. afklaring af de specifikke
omstændigheder og mhp. handlemåder ved lignende sager i fremtiden.
Beslutning

Rådet ønsker i fremtidige sager af lignende karakter, hvor der kræves hurtige svar, at
forretningsordenen ændres så Rådet kan konsulteres pr. mail. om der er opbakning til
udtalelsen. Ændringsforslag til forretningsordenen drøftes på næste møde.

6. Værtskab for LVF-generalforsamling 2023
Behandling

Rådet drøftede udkast til invitation til værtskab på baggrund af de i 2018-3 (punkt 3)
oplistede krav, samt mundtlig orientering i tilknytning til invitationsudkastet.
Fra drøftelsen fremhæves at folkekirken har meget at byde ind med i LVF, og at en generalforsamling, afholdt i Danmark, vil kunne give folkekirken et løft.

Beslutning

Rådet drøftede forslaget, og bad om at det afklares på et kommende møde i Uppsala
om der er opbakning til at generalforsamlingen afholdes i Danmark. Ligeledes skal LVF’s
generalsekretær konsulteres. Rådet orienteres om svarene pr. mail og træffer på baggrund af rådsmedlemmernes svar den endelige beslutning.

7. Opfølgning på Bruxelles-rejse
Behandling

Efterbehandling af studierejsen til Bruxelles-rejsen 19-21. november med udgangspunkt i skriftlig rapport fra rejsen. (se også punkt 8 om KEK-prioriteringer).

Beslutning

Rådet drøftede studierejsen og rapporten, og besluttede at europafølgegruppen og Rådet arbejder videre med rapportens konklusioner.
Afledt af rejsen har Færøernes biskop indbudt MKR til at holde rådsmøde på Færøerne.
Det sættes på dagsordenen til næste møde.

8. KEK-prioriteringer
Behandling

MKR’s medlem af Governing Board, Anders Gadegaard, deltog i drøftelsen.
KEK har påbegyndt arbejdet med at lægge strategi og lave handlingsplan for de kommende år. MKR har spillet med i processen og har nu også Anders Gadegaard i KEK’s
Governing Board. KEK har opstillet tre hovedmål:
- KEK skal fremme fred, retfærdighed og forsoning i Europa (mål 1)
- KEK skal udbygge kirkefællesskab og økumenisk fællesskab (mål 2)
- KEK skal rejse kirkernes stemme i Europa og overfor de europæiske institutioner (mål 3)
Under mål 1 er det besluttet at afholde en fredskonference i Paris i efteråret 2019 og at
nedsætte en Peace Task Force der kan indsættes og arbejde med konfliktløsning og
fredsopbygning i Europa.
Anders Gadegaard kommer desuden til at spille en ledende rolle når der skal udarbejdes
en ny kommunikationsplan der bl.a. skal styrke den udadrettede kommunikation.
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At styrke den interreligiøse dialog kunne være en oplagt opgave for KEK. Ligeledes det
grønne og klimaudfordringen.
Beslutning

Rådet drøftede engagementet i KEK sammen med Anders Gadegaard og konkluderede
opbakning om de tre mål for KEK’s arbejde. Europafølgegruppen og Rådet vil arbejde
videre med hvordan målsætningerne nærmere udfoldes, om muligt medlemskab af
CCME og om støtte til placering af en dansk medarbejder i Bruxelles. Rådet opfordrer til
at KEK fokuserer sit arbejde og ikke breder sig over for mange emner.

9. Budgetudredning
Behandling

Rådet drøftede 1. udkast til budgetudredning.

Beslutning

Rådet besluttede, at MKR skal melde tilbage til Kirkeministeriet, at MKR gerne vil aflægge rapport om sin egen virksomhed, men at MKR ikke har myndighed til at vurdere
andres forhold. MKR kan dog være behjælpelig med en kortlægning. Rådet tilsluttede
sig at fastholde nuværende budgetniveau som ønske til fremtidig budgetramme, evt.
forhøjet med udgiften til støtte af en medarbejder hos KEK. Dette spørgsmål sættes på
dagsordenen på januar-mødet.

10. CPCE-prioriteringer
Behandling

Det godkendte referat med resolutioner om det kommende arbejde i de næste 6 år fra
CPCE’s generalforsamling i september blev modtaget få dage før rådsmødet. Ligeledes
indkaldte sekretariatet i Wien få dage før rådsmødet nomineringer af fagfolk til de Advisory Boards og studiegrupper der skal nedsættes på bestyrelsesmødet i februar. Ulla
Schmidt, dansk medlem af CPCE’s bestyrelse, Christian Roar Pedersen og Mogens Kjær
mødtes 3. december for at tage en indledende drøftelse. I den udsendte skrivelse fra
dette møde er der foretaget en vis prioritering af hvad folkekirken kunne have interesse
i at medvirke i.

Beslutning

Rådet drøftede prioriteringer for og repræsentation i næste arbejdsperiodes CPCE-arbejds- og rådgivningsgrupper. Medlemmerne af Rådet opfordres til at indsende forslag
til fagpersoner der kan bidrage til CPCE’s arbejde samt videreformidle viden og inspiration til den danske virkelighed.

Eventuelt
•

På et LVF-møde for nye biskopper fortalte indiske biskopper om stigende forfølgelse af kristne i Indien. Det tages op på næste møde.

•

Rådsmedlemmerne er velkomne til at indsende punkter til mødets dagsorden.
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Protokollen blev oplæst og vedtaget
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