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Protokol fra møde i Det mellemkirkelige Råd onsdag den 23. april 2008
kl. 11:00 – 17:00 på Diakonissestiftelsen.
Til stede: Paul Verner Skærved, Ruth van Gilse, Hanna Broadbridge, Kresten Drejergaard (fra kl.
15.00), Villy Mølgaard, Lars Bom Nielsen, Sofie Petersen, Erik Norman Svendsen (til kl. 15.00) og
Erland Sørensen.
Fra sekretariatet deltog: Jørgen Skov Sørensen, Kirsten Auken, Jan Nilsson og Susanne Bak Knudsen (under punkt 4).
Afbud fra: Jakob Dahl, Torben Hjul Andersen, Greta Dreier og Ann-Mari Sundin.

PROTOKOL 3/08
Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
Ad 2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Intet at bemærke
Ad 3. Sekretariat og medarbejdere
Jørgen Skov Sørensen orienterede mundtligt vedr. sekretariat og medarbejdere
Ad 4. Økonomi, herunder:
Ad 4.a. Revideret regnskab 2007
Rådet underskrev det fremlagte reviderede regnskab 2007
Ad 4.b. Ændrede budgetforudsætninger 2008
Rådet tog det reviderede budget 2008 til efterretning,
Ad 4.c. Budget 2009 (2010-2012)
Rådet godkendte budget 2009 med flg kommentar:
• Sekretariatet undersøger muligheden for at gennemføre delegationsrejse til Tyrkiet med ekstern finansiering.
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Hovedpunkter til drøftelse og vedtagelse
Ad 5. Møde mellem repræsentanter for MKR og folkekirkens biskopper
Rådet besluttede, at formandskabet anmoder om et møde med biskopperne i forbindelse med bispemødet i januar 2009 for at evaluere samarbejdsaftalen fra 1999. Sekretariatet udarbejder et notat
forud for mødet med biskopperne.

Ad 6. Bilaterale kontakter til kirker internationalt
Rådet formulerede følgende retningslinjer til brug for prioritering af folkekirkens bilaterale internationale kontakter:
• Der eksisterer en historisk forbindelse som stadig lever
• Der er tale om en gensidig interesse
• Kontakten på højt niveau bør indebære kontakter på ”græsrodsniveau”
• Det er primært kirker som også har medlemmer boende i Danmark
Ad 7. Delegationsbesøg i folkekirken fra China Christian Council
Rådet besluttede, at sekretariatet bedes arbejde videre med planerne for et delegationsbesøg fra
China Christian Council i folkekirken i maj 2009, herunder at der afsendes en officiel invitation.
Finansieringen søges delvist tilvejebragt gennem bidrag fra samarbejdspartnere i Danmark.

Ad 8. Nye kommissorier for Den teologiske Arbejdsgruppe og Informationsudvalget
Rådet godkendte nye kommissorier for henholdsvis Kommunikationsudvalget (tidl. Informationsudvalget) og Den teologiske Arbejdsgruppe.

Arbejdsgrupper og internationale organisationer
Ad 9. Internationale organisationer, herunder relaterede MKR arbejdsgrupper
Ad 9.a. Kirkernes Verdensråd
Rådet besluttede at opfordre Folkekirkens Nødhjælp til at genoptage administrationen af danske
deltagere i Ledsageordningen (EAPPI).
Ad 9. b. Det Lutherske Verdensforbund
Rådet tog de fremlagte referater og rapporter til efterretning

Ad 9.c. Konferencen for Europæiske Kirker
Der har ikke været møde i arbejdsgruppen siden sidste rådsmøde. Rådet blev orienteret om det fortsatte arbejde med miljø og forberedelserne til KEKs generalforsamling i 2009. Rådet blev orienteret
om planerne for en studietur for de danske biskopper og andre kirkelige repræsentanter til EUsystemet og de kirkelige kontorer i Bruxelles.

Ad 9.d. Leuenberg (herunder Porvoo)
Rådet tog de fremlagte referater og rapporter til efterretning
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Ad 10. Øvrige MKR arbejdsgrupper
Ad 10.a. Den teologiske arbejdsgruppe
Rådet besluttede, at der udarbejdes et kortfattet notat som folkekirkens reaktion på henvendelsen
sidste oktober fra 138 lærde muslimer til verdens kirkeledere, der
1. roser initiativet i generelle termer;
2. fastslår (som dokumentet gør det) at islam og kristendom ikke er den samme religion,
men at samtale mellem muslimer og kristne er nødvendig og prisværdig;
3. opfordrer til at man lokalt på stifts- og sogneniveau i folkekirken tager dialogen mellem
kristne og muslimer op;
4. nævner at der nu to gange har været afholdt nationale danske samlinger af kristne og muslimske ledere, hvor MKR og folkekirkens biskopper har været repræsenteret.
Lars Bom Nielsen og Jørgen Skov Sørensen laver udkast til den endelige tekst på dansk sammen
med to repræsentanter udpeget af Stiftssamarbejdet Folkekirke og Religionsmøde. Teksten sendes
til biskopperne til vurdering af det læremæssige indhold.
Rådet besluttede, at der indledes en proces mhp. at afklare og genoverveje folkekirkens forhold til
Porvoo.
Som første skridt i denne proces inviteres i indeværende år repræsentanter for de anglikanske kirker til en drøftelse af den nærmere forståelse af bispeembedet; det historiske episkopat samt apostolsk succession. Folkekirkens biskopper inddrages i disse drøftelser.

Rådet pegede på tre personer som spørges i prioriteret rækkefølge om de vil indtræde som medlem
af den teologiske arbejdsgruppe som efterfølger for Torben Hjul Andersen.

Ad 10.b. Informationsudvalget
Rådet tog de fremlagte referater til efterretning.
Rådet drøftede projektet med en udgivelse af danske salmer oversat til engelsk.
Der var ros til Rådets Årsskrift 2007.

Eksterne relationer
Ad 11. Organisationer og udvalg, hvortil Rådet har udpeget repræsentanter
Ad 11.a. Danske Kirkers Råd, herunder Mellemkirkeligt Arbejdsforum
Intet protokolleret
Ad 11.b. Dansk Missionsråd
Intet protokolleret
Ad 11.c. Danske Sømands- og Udlandskirker
Intet protokolleret
Ad 11.d. Folkekirkens Nødhjælp
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Intet protokolleret
Ad 11.e. Nordeuropæisk Kirkekonvent
Intet protokolleret
Ad 11.f. Projekt Folkekirken og migrantmenigheder
Intet protokolleret
Ad 11.g. Økumenisk Efterårskursus
Intet protokolleret
Ad 11.h. Økumenisk Studielegat
Intet protokolleret

Orienteringspunkter
Ad 12. De mellemkirkelige Stiftsudvalg
Ad 12.a. Grønlands Stift
Sofie Petersen orienterede fra Grønland
Ad 12.b. Aarhus Stift
Hanna Broadbridge orienterede fra Det mellemkirkelige Stiftsudvalg i Århus Stift
Ad 12.c. Stiftsråd og bindende stiftsbidrag
Rådet tog kirkeministeriets svar vedr. anvendelsen af bindende stiftsbidrag til mellemkirkeligt arbejde til efterretning. Det påhviler nu Rådets enkelte medlemmer at kommunikere Kirkeministeriets
fortolkning til relevante myndigheder i eget stift.
Ad 13. Modtagne rapporter etc.
Intet fra sekretariatet.
Ad 14. Løbende sagsbehandling
Rådet tog tildeling af 10.000 kr til Stiftsudvalget i Københavns Stift vedr. afholdelse af et møde for
kontaktpersonerne i det baltiske kirkenetværk TheoBalt på Bornholm til efterretning.
Ad 15. Andet
Intet fra sekretariatet.

Eventuelt
Protokollen blev oplæst og vedtaget

Paul Verner Skærved

Ruth van Gilse
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