Frederiksberg, den 7. december 2016
J.nr. 013
MK

Protokol og referat fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd,
onsdag den 7. december 2016 kl. 13:00 til 17:00, Diakonissestiftelsen, Frederiksberg

Til stede: Hanna Broadbridge, Niels Nymann Eriksen, Thomas Horneman-Thielcke, Birte Jacobsen, Niels
Iver Juul, Mogens S. Mogensen (formand og mødeleder), Bent Normann Olsen (kasserer), Ole Buchardt
Olesen, Christian Roar Pedersen (næstformand), Peter Skov-Jakobsen.
Fra sekretariatet: Søren Dalsgaard, Birger Nygaard, Mogens Kjær og Christian Arffmann.
Afbud: Ingrid Lisby Schmidt, Marianne Christiansen og Sofie Petersen.

Protokol MKR 4/16
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden med indkaldelse var udsendt den 24. august.
Rådet godkendte dagsordenen.
2. Godkendelse af referat fra MKR 3/16
Der blev ikke udarbejdet separat referat fra møde 2/16. Protokol fra mødet er allerede godkendt.
3. Siden sidst – orientering
Sekretariatsmedarbejdere orienterede mundtligt.
Angående Det Lutherske Verdensforbund har rådet ved tidligere beslutning indstillet Ulla Morre
Bidstrup som medlem af LVF’s Council og Henrik Stubkjær som Adviser til Council. Rådet tilslutter sig at
de om nødvendigt bytter position, hvis det sikres at Ulla Morre Bidstrup fortsat er Adviser.
Rådet tog i øvrigt orienteringen til efterretning.

4. Økonomi
Regnskab pr. 3. kvartal 2016 var udsendt, og det ser betryggende ud.
Rådet tog orienteringen til efterretning.
5. Afsluttende rapport fra udvalg vedr. migranter og folkekirken
Rådet drøftede forslaget til afsluttende rapport og fandt at det er frugtbart at forslaget er placeret ind i
folkekirkens frihedstradition og at det er i samklang med indgåede økumeniske aftaler. Der skal arbejdes
videre med at formulere den konfessionelle forventning.
Rådet drøftede referatet af mødet i arbejdsgruppen, glædede sig over udkastet til rapport, og der var
generel tilslutning til forslagene. Rådets bemærkninger inddrages i drøftelsen på det næste
udvalgsmøde i januar 2017. Arbejdsgruppens forslag fremsendes derefter til biskopperne til udtalelse og
herefter til Kirkeministeriet. Udvalget fortsætter sit arbejde efter rapportens færdiggørelse til yderligere
afklaring og for at arbejde videre med hvordan forslagene kan fremmes og implementeres.
6. MKR’s fremtidige rolle i forhold til indvandrergrupper
Rådet blev orienteret om møde med biskopperne, som gav positiv opbakning til en fortsat og udvidet rolle
for MKR. I stedet for at det kirkelige, sociale og kulturelle arbejde i folkekirken splittes op i mindre
enheder, er det ønskeligt at have en samlet, centralt koordinerende indsats i MKR.
I lyset af biskoppernes opbakning hertil tilkendegiver Rådet, at det er villigt til – når nuværende
asylprojekt udløber ultimo 2017 - at påtage sig en udvidet langsigtet, koordinerende landsfunktion
omkring de muligheder og udfordringer, som et stigende antal indvandrere stiller folkekirken over for.
Idet der er tale om en væsentlig udvidelse i forhold til MKR’s traditionelle internationale fokus, skal der i
Fællesfonden søges midler hertil. MKR vil indgå i en dialog med eksisterende aktører for at sikre
opbakning til forslaget.
Det er en forudsætning, at denne udvidelse ikke er til skade for MKR’s hidtidige fokus. Samtidig med
ønsket om budgetudvidelse mhp. mulighed for at udvide arbejdet i Danmark, skal behovet for
genoprettelse af finansiering til MKR’s internationale fokus efter 7 års 2%-beskæringer forhandles med
Kirkeministeriet.
Rådet vil, efter de første samtaler med Kirkeministeriet, til næste møde få forelagt skitseforslag til
ansøgning.
7. Tematisk drøftelse om folkekirkens mission/Folkekirkens Mission
Rådet drøftede forståelsen af mission i folkekirken i dag samt MKR’s rolle i lyset heraf. Arbejdet med
mission globalt er i høj grad mellemkirkeligt og hører naturligt hjemme i Folkekirkens Mellemkirkelige Råd,
ligesom der i stigende omfang er behov for mission i Danmark og for at skabe forståelse for indhold i og
nødvendigheden af mission.
I lyset af drøftelsen er FKM/MKR's rolle - med udgangspunkt i globale erfaringer gennem de økumeniske
organisationer og de danske missionsorganisationer - at arbejde for mission og kirkelig fornyelse i
Danmark og Europa. Arbejdsformen er at være "first mover" for udviklingsprojekter samt
kommunikation om mission lokalt og globalt.
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8. Opdatering vedr. reformationsfejring
Rådet blev orienteret om planlægning af kommende økumenisk fejring af reformationsjubilæet 1. søndag i
advent i København.
Det ordinært planlagte møde med stiftsudvalgene i februar 2018 flyttes til 1.-3. december 2017 i
København mhp. national deltagelse i den fælles økumeniske fejring.
9. Evt. ønsker til justeringer i Rådets arbejdsformer m.v.
Rådet blev opfordret til at give input til Rådets funktionsform. Der var ønske om at få udvalgsreferaterne
tilsendt løbende - udover den samlede udsendelse til rådsmøderne. Udvalgsreferaterne ønskes fortsat, og
længere skrivelser forsynes med et forklæde. På skift kunne der gås i dybden med de enkelte udvalgs
arbejde.
Rådet beder sekretariatet om at inkorporere rådets ønsker i kommende rutiner, mødeforberedelse m.v.

Arbejdsgrupper og internationale organisationer
10. Internationale organisationer, herunder relaterede MKR arbejdsgrupper
•

Kirkernes Verdensråd
Danske Kirkers Råd har udarbejdet et svar på Faith and Orders ’The Church Towards A Common
Vision’.

•

Det Lutherske Verdensforbund
Rapporteret under pkt. 3.

•

Arbejdsgruppen vedr. europæiske kirker

•

c.1. Konferencen for Europæiske Kirker
Der er også i KEK stigende opmærksomhed på situationen for kirkerne i Europa. Der kunne være god
brug for inspiration fra det danske kirke-skole samarbejde og danske konfirmandmaterialer i de
europæiske kirker.
c.2. Leuenberg
c.3. Porvoo
Der var dansk deltagelse i en meget udmærket teologisk konference i Riga.

11. Øvrige MKR arbejdsgrupper og udvalg
•

Den teologiske arbejdsgruppe
Holder først møde 12. december.
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•

Arbejdsgruppe vedr. folkekirkens mission
Der er udarbejdet en værktøjskasse, som menighederne kan gøre brug af. I øvrigt behandlet under
pkt. 7. Der ønskes deltagelse i en KV missionskonference i Tanzania 2018.

•

Udvalg vedr. migrantkirker og folkekirken
Gennemgået under pkt. 5.

•

Folkekirkens Asylsamarbejde
Tilfredshed med arbejdet med dåbsforberedelsesmateriale og den nye hjemmeside. Ledelsesbehovet
og en koordinerende indsats for de farsi-talende og de arabisk-talende har været drøftet.

Eksterne relationer
Læresamtalerne med Metodisterne er udsat. Der afventes svar fra Kirkeministeriet på et rejst spørgsmål.
12. Organisationer og udvalg, hvortil Rådet har udpeget repræsentanter
• Danske Kirkers Råd, herunder Økumenisk Forum
herunder Rapport fra Arbejdsgruppe for trosoplæring
• Dansk Missionsråd
• Danske Sømands- og Udlandskirker
• Det danske Bibelselskab
• Folkekirkens Nødhjælp
• Kontaktudvalget mellem kristne og muslimer
• Økumenisk Efterårskursus
• Økumenisk Studielegat
Orienteringspunkter
13. Orientering fra stifterne
•
Aarhus
•
Viborg
Blev udsat til næste møde.
Eventuelt
Intet.
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Mogens S. Mogensen
(formand)

Christian Roar Pedersen
(næstformand)

Bent Normann Olsen
(kasserer)

Hanna Broadbridge

Niels Iver Juul

Thomas Horneman-Thielcke

Marianne Christiansen

Birte Jacobsen

Sofie Petersen

Niels Nymann Eriksen

Ole Buchardt Olesen

Ingrid Lisby Schmidt

Peter Skov-Jakobsen

5

