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Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd fredag den 31. januar 2014  
klokken 13:00 til 16:00 på Vejle Center Hotel. 
 
Til stede: Hanna Broadbridge, Paul Verner Skærved, Peter Skov-Jakobsen, Christian Roar Pedersen, 
Niels Iver Juul, Mogens Mogensen (fra og med punkt 8), Torben Hjul Andersen, Steffen Ravn Jør-
gensen og Bent Norman Olsen. 
 
Følgende havde meldt afbud: Torben Larsen, Marianne Christiansen, Sofie Petersen og Torben 
Bramming. 
 
 

Protokol MKR 1/14 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Rådet godkendte dagsorden for MKR 1/14. 
 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Rådet godkendte referatet fra MKR 4/13.  
 
3. Sekretariat og medarbejdere 
Sekretariatschef Jørgen Skov Sørensen orienterede mundtligt. 
 
Rådet tog orienteringen til efterretning 
 
4. Økonomi, herunder: 
 
a. Regnskab 2013 
Årsrapport. Det omkostningsbaserede regnskab 2013 var udsendt. MKR kommer ud af 2013 med 
et driftsresultat på kr. 49.425 og et samlet underforbrug i forhold til budget 2013 på kr. 199.425. 
Der er primært besparelser indenfor området ”Generalforsamlinger, rejser og ophold” og udgifts-
området ”Sekretariatet”, som hjemler det positive resultat.  
 
Rådet godkendte Årsrapport. Det omkostningsbaserede regnskab 2013. 
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b. Ændrede budgetforudsætninger 2014 
Rammebevillingen 2014 fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke er beskåret i forhold til den forelø-
bige udmelding, Ministeriet angav i april 2013. 
 
Den endelige rammebevilling ligger således kr. 37.704 under den foreløbige rammebevilling, der 
dannede rammen for Budget 2014, som Rådet vedtog på MKR 2/13. Revideret budget 2014 frem-
lægges til Rådets godkendelse på Rådsmødet i maj 2014, MKR 3/14. 
 
Rådet tog denne orientering til efterretning. 
 
c. Valg af revisor 
Rådets revisionsfirma gennem adskillige år, Ernst & Young, har grundet strategisk omstrukturering 
overdraget sit kundekartotek over mindre kunder (herunder MKR) til Revisionsfirmaet Albjerg. 
Revisionsfirmaet Albjerg har i denne forbindelse henvendt sig til MKR for at tilbyde fortsat revision 
af MKRs regnskaber. Revisionsfirmaet Albjerg opfylder de formelle betingelser, der stilles til revisi-
on for MKR. 
 
Rådet valgte Revisionsfirmaet Albjerg til at varetage MKR’s revision. 
 
Valget skal efterfølgende godkendes i Ministeriet for Ligestilling og Kirke. 
 

Hovedpunkter til drøftelse og vedtagelse 

 
5. Rådets Årsberetning 2013 
Folkekirkens mellemkirkelige Råds Årsberetning 2013 ved Rådets medarbejdere var fremsendt. 
 
Rådet godkendte Årsberetning 2013. 
 
Beretningen tilsendes Ministeriet for Ligestilling og Kirke og stiftsadministrationerne til orientering 
og publiceres på Rådets hjemmeside. 
 
6. Køreplan for struktur og kommunikationsproces 
Dette punkt samlede op på beslutninger, der blev taget på MKR 4/13, punkterne 6 og 8 vedr. 
MKR’s opgaver, organisation, struktur og kommunikation. 
  
Drøftelserne på MKR 4/13 førte Rådet frem til flg. helt grundlæggende spørgsmål: 
 
- Hvilke opgaver skal MKR varetage? Hvilke opgaver kan MKR varetage? 
- Hvem er målgrupperne for MKR’s ydelser og kommunikation? 
- Hvordan strukturerer MKR sig bedst til at varetage opgaverne, og hvordan kommunikerer MKR 
0bedst til målgrupperne? 
 
Rådets besluttede at drøfte disse spørgsmål på et eksternt seminar, der afholdes i umiddelbar 
forbindelse af MKR 3/14 2014 i dagene 6. – 7. maj. 
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7. Status på bilaterale samtaler mellem Metodistkirken og folkekirken 
Efter invitation fra Metodistkirken i Danmark i efteråret 2011 indledtes bilaterale samtaler mellem 
Metodistkirken og folkekirken i 2012. Begge kirkesamfund er tilsluttet Leuenberg Konkordien.  
 
Samtalegruppen består af fire personer fra hvert kirkesamfund, og der er delt formandskab ved 
hhv. Christian Alsted, biskop i Metodistkirken, og Henning Toft Bro, biskop i Aalborg Stift. Teologisk 
medarbejder Thorsten Rørbæk fungerer som sekretær for gruppen. Ved det indledende møde i 
december 2011, var der en fælles forventning om, at den bilaterale samtale skulle forløbe til 
sommeren 2015. 
 
Medlem af samtalegruppen, Steffen Ravn Jørgensen, fremlagde en mundtlige statusrapport. 
 
Rådet tog orienteringen til efterretning. 
 
8. Udvalgsplaner i stifterne 2013 – 2017 
Der er adskillige planer i stifterne for sammenlægning af diverse arbejdsudvalg (typisk mellemkir-
kelige, missions- og religionsmødeudvalg). 
 
Rådsmedlemmerne skitserede mundtligt situationen i deres respektive stifter. 
 

Arbejdsgrupper og internationale organisationer 

 
9. Internationale organisationer, herunder relaterede MKR arbejdsgrupper 
 
a. Kirkernes Verdensråd 
Der havde ikke været afholdt møde i arbejdsgruppen siden sidste rådsmøde. 
 
På MKR 3/13 (punkt 8.a.) besluttede Rådet at indtræde i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp 
og Danske Kirkers Råd vedr. et engagement i EAPPI (Ecumenical Accompaniment Programme in 
Palestine and Israel), som drives af Kirkernes Verdensråd.  
 
Sekretariatet havde efterfølgende ført samtaler med Folkekirkens Nødhjælp, som havde udarbej-
det udkast til samarbejdsaftale samt kommunikationsstrategi. Disse to dokumenter var fremlagt til 
Rådets drøftelse. 
 
Rådet godkendte udkast til samarbejdsaftale og kommunikationsstrategi. 
 
b. Det lutherske Verdensforbund 
Der havde ikke været afholdt møde i arbejdsgruppen siden sidste rådsmøde. 
 
c. Arbejdsgruppen vedr. europæiske kirker 
Referat fra møde i Arbejdsgruppen vedr. europæiske kirker afholdt den 14. januar 2014 blev frem-
lagt. 
 
Rådet tog referatet til efterretning. 
 
c.1. Konferencen for Europæiske Kirker 
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Et fyraftensmøde planlægges afholdt som optakt til valg til Europaparlamentet, der finder sted i 
maj 2014. Mødet forventes afholdt i samarbejde med Kristeligt Dagblad i begyndelsen af april. 
 
c.2. Leuenberg 
Kirsten Jørgensen havde deltaget i rådsmøde i Leuenberg Kirkefællesskabet den 6. til 8. december 
2013. 
 
c.3. Porvoo 
Intet. 
 
10. Øvrige MKR arbejdsgrupper 
 
a. Den teologiske arbejdsgruppe 
Der havde ikke været afholdt møde i arbejdsgruppen siden sidste rådsmøde. 
 
b. Kommunikationsudvalget 
Referat fra møde i Kommunikationsudvalget afholdt den 14. januar 2014 blev fremlagt. Kommuni-
kationsudvalget vedtog på dette møde en kommunikationsplan for 2014. Planen var fremsendt. 
 
Rådet tog referat og kommunikationsplan til efterretning. 
 
c. Folkekirkens Mission 
Referat fra møde i Arbejdsgruppen vedr. Folkekirkens Mission afholdt den 9. december 2013 blev 
fremlagt.  
 
Arbejdsgruppen indstillede til Rådet, at valg til arbejdsgruppen fra missionsselskaber af hensyn til 
kontinuitet i arbejdet sker med to års forskydning i forhold til valg af øvrige medlemmer (jf. punkt 
8.b i referatet).  
 
Rådet godkendte indstillingen. 
 
Rådets godkendelse af denne indstilling vil medføre konsekvensrettelse i kommissoriet for  
Arbejdsgruppen vedr. Folkekirkens Mission. 
 

Eksterne relationer 

 
11. Organisationer og udvalg, hvortil Rådet har udpeget repræsentanter 
 
a. Danske Kirkers Råd, herunder Økumenisk Forum 
Danske Kirkers Råd og Økumenisk Forum havde afholdt fællesmøde den 21. november 2013. Refe-
ratet blev fremlagt. 
 
Rådet tog referatet til efterretning 
 
Danske Kirkers Råd havde afholdt rådsmøde den 15. januar. Der forelå endnu ikke et godkendt 
referat fra mødet. 
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b. Dansk Missionsråd 
Intet. 
 
c. Danske Sømands- og Udlandskirker  
Intet. 
 
d. Det danske Bibelselskab 
Intet. 
 
e. Folkekirkens Nødhjælp 
Intet.  
 
f. Kontaktudvalget mellem kristne og muslimer 
Intet. 
 
g. Økumenisk Efterårskursus  
Planlægningsgruppen holder møde den 20. februar 2014. Der arbejdes på at få tidl. anglikansk 
ærkebiskop Rowan Williams som hovedtaler. 
 
h. Økumenisk Studielegat 
Intet. 
 

Orienteringspunkter 

 
12. Orientering fra stifterne 
 
a. Aalborg Stift 
Christian Roar Pedersen orienterede mundtligt. 
 
b. Fyens Stift 
Paul Verner Skærved orienterede mundtligt. 
 
Rådet tog disse orienteringer til efterretning. 
 
13. Modtagne rapporter 
Intet. 
 
14. Løbende sagsbehandling 
Sekretariatets Nyhedsbrev for januar måned var fremsendt. 
 
Rådet tog nyhedsbrevet til efterretning. 
 
15. Andet 
 

Eventuelt 
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Protokollen blev oplæst og vedtaget  
 
 
Hanna Broadbridge (formand)  
 
 
Paul Verner Skærved (næstformand)  
 
 
Torben Larsen (kasserer)  
 
 
Torben Hjul Andersen  
 
 
Torben Bramming 
 
 
Marianne Christiansen 
 
 
Niels Iver Juul  
 
 
Steffen Ravn Jørgensen  
 
 
Mogens S. Mogensen 
 
 
Bent Normann Olsen  
 
 
Christian Roar Pedersen  
 
 
Sofie Petersen 
 
 
Peter Skov-Jakobsen 

 


