
 

 

Folkekirkens mellemkirkelige Råd 
_______________________________________________________________________________ 

 

Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark 

 

www.interchurch.dk · E-mail: interchurch@interchurch.dk 
 

Peter Bangs Vej 1 D, DK-2000 Frederiksberg · Tel. +45 33 11 44 88 · Fax +45 33 11 95 88 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Formand: Hanna Broadbridge · Sekretariatschef: Jørgen Skov Sørensen 

 

 

 

Snoghøj, d. 1. februar 2013 

J.nr. 013 

JSS/-- 

 

 

Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd fredag d. 1. februar 2013 kl. 13:00 til 

17:00 på Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia. 

 

Til stede: Hanna Broadbridge, Paul Verner Skærved, Torben Larsen, Torben Bramming, Elisabeth 

Dons Christensen, Niels Iver Juul, Steffen Ravn Jørgensen, Bent Normann Olsen og Sofie Petersen.  

 

Christian Roar Pedersen deltog fra kl. 14:25, Torben Hjul Andersen deltog fra kl. 15:40. 

 

Der var afbud fra Mogens S. Mogensen og Peter Skov-Jakobsen. 

 

Fra sekretariatet deltog Jørgen Skov Sørensen, Rebekka Højmark Svenningsen, Thorsten Rørbæk 

og Birger Nygaard. 

 

 

Protokol MKR 1/13 
 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden var sammen med indkaldelse til det aktuelle møde udsendt til Rådet den 18. januar 2012 

Rådet godkendte den udsendte dagsorden. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referat fra MKR 4/12 var udsendt til Rådet den 19. december 2012. Rådet godkendte det udsendte 

referat. 

 

3. Sekretariat og medarbejdere 

Sekretariatschef Jørgen Skov Sørensen orienterede mundtligt. Rådet tog orienteringen til efterret-

ning. 

 

4. Økonomi, herunder: 

 

a. Regnskab 2012 

Torben Larsen fremlagde Årsrapport: Det omkostningsbaserede regnskab 2012.  

 

Regnskabet udviste et positivt driftsresultat.  
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Rådet godkendte Årsrapporten. 

 

b. Ændrede budgetforudsætninger 2013 

Der var ikke ændrede budgetforudsætninger for 2013. 

 

Hovedpunkter til drøftelse og vedtagelse 

 

5. Revision af MKR forretningsorden 

Ad hoc udvalget vedr. revision af MKR forretningsordenen fremlagde på baggrund af drøftelserne 

på MKR 3/12 (punkt 5) samt MKR 4/12 (punkt 9) en revideret MKR forretningsorden. 

 

Den reviderede forretningsorden skal godkendes på to på hinanden følgende rådsmøder jf. forret-

ningsordenen § 13, aktuelt henholdsvis MKR 1/13 og MKR 2/13. 

 

Rådet godkendte den foreliggende forretningsorden første gang. 

 

6. Repræsentation fra Kirken i Grønland i MKR 

Sagen blev fremlagt og drøftet med Sofie Petersen (via SKYPE) på MKR 4/12. Sofie Petersen stil-

lede sig da positiv overfor en henvendelse til Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Der kunne imid-

lertid ikke tages en endelig beslutning på MKR 4/12, da Rådet på det givne tidspunkt ikke var be-

slutningsdygtigt. 

 

Ad hoc udvalget vedr. revision af MKR forretningsordenen havde omkring kompetencen for repræ-

sentation i Rådet fra Kirken i Grønland afsløret et uklart forhold, som havde krævet juridisk bistand. 

Der havde således været rettet henvendelse til Ministeriet for Ligestilling og Kirke, og sekretariatet 

havde modtaget en kort juridisk udredning herfra. Denne fastslår, at den person (eller de personer), 

der repræsenterer Kirken i Grønland (aktuelt biskop Sofie Petersen) ikke har stemmeret i Rådet.  

 

Rådet besluttede, at der sammen med Kirken i Grønland rettes henvendelse til Ministeriet for Lige-

stilling og Kirke med henblik på en ændring i MKR’s bekendtgørelse, hvorved ”repræsentanter for 

kirken i Grønland” (jf. Lov om folkekirkens økonomi § 12) afspejles som del af Rådets sammen-

sætning (Bekendtgørelsen § 1, stk. 2) med kompetencer på lige fod med de øvrige medlemmer og 

således også med stemmeret.  

 

Rådet understregede, at alene én repræsentant bør opnå stemmeret i MKR, samt at udgifterne til den 

grønlandske deltager dækkes af Kirken i Grønland. 

 

7. MKR Kommunikationsstrategi 
Kommunikationsmedarbejder Rebekka Højmark Svenningsen fremlagde ny MKR kommunikati-

onsstrategi. Kommunikationsudvalgets synspunkter var inddraget i udarbejdelsen af strategien.  

 

Rådet godkendte kommunikationsstrategien. 

 

8. Kristen trosoplæring og DKR 

Det har gentagne gange været på tale i Rådet, at et oplagt emne for samarbejde mellem medlems-

kirkerne i Danske Kirkers Råd (DKR) kunne være ”Trosoplæring”. Steffen Ravn Jørgensen og Tor-

ben Bramming fremlagde deres ideer vedr. et mellemkirkeligt samarbejde omkring trosoplæring i 

Danmark. 
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Rådet besluttede, at medlemmer af Rådet Elisabeth Dons Christensen, Torben Larsen, Torben 

Bramming og Niels Iver Juul mødes med repræsentanter fra DKR for at drøfte muligheden for en 

DKR arbejdsgruppe med henblik på at udarbejde et mellemkirkeligt trosoplæringsmateriale. 

 

9. Frihed og lige vilkår – oplæg fra DKR 

”Frihed og lige vilkår”, en arbejdsgruppe under Danske Kirkers Råd (DKR), har gennem en årræk-

ke arbejdet på et dokument, som behandler frikirkers og Den katolske Kirkes forhold i det danske 

samfund. Formand for DKR arbejdsgruppen Erling Tiedemann fremlagde dokumentet. 

 

Rådet drøftede dokumentet. 

 

10. Sekretariatschefens Årsberetning 

Sekretariatschefens Årsberetning blev fremlagt og drøftet. 

 

Rådet besluttede, at Årsberetningen denne gang og fremover skal offentliggøres under titlen ”Fol-

kekirkens mellemkirkelige Råds Årsberetning ved sekretariatschef Jørgen Skov Sørensen”, samt at 

den fremlagte årsberetning offentliggøres uden det indledende kapitel. 

 

Arbejdsgrupper og internationale organisationer 

 

11. Internationale organisationer, herunder relaterede MKR arbejdsgrupper 

 

a. Kirkernes Verdensråd 

Der havde ikke været afholdt møde i arbejdsgruppen siden sidste rådsmøde. 

 

b. Det lutherske Verdensforbund 

Der havde ikke været afholdt møde i arbejdsgruppen siden sidste rådsmøde. 

 

c. Arbejdsgruppen vedr. europæiske kirker 

Der var afholdt møde i arbejdsgruppen den 27. november 2012. Referatet blev fremlagt. 

 

Rådet tog referatet til efterretning. 

 

c.1. Konferencen for Europæiske Kirker 

Som forberedelse til KEKs generalforsamling i juli 2013 var der afholdt møde for nordiske og balti-

ske delegerede den 28. januar i Dragør. Rebekka Højmark Svenningsen orienterede fra mødet  

 

c.2. Leuenberg 

Intet. 

 

c.3. Porvoo 

Thorsten Rørbæk orienterede om, at Peter Skov-Jakobsen pr. 1. april 2013 overtager det lutherske 

formandskab for Porvoo-samarbejdet.  

 

12. Øvrige MKR arbejdsgrupper 

 

a. Den teologiske arbejdsgruppe 

Den teologiske arbejdsgruppe havde afholdt seminar d. 28. - 29. januar 2013 under temaet ’teologi-

ske overvejelser vedr. forståelsen af bispeembedet i en dansk folkekirkelig kontekst’.  Der bliver 
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forfattet et dokument med kirkeministeriets ”Udvalg om en mere sammenhængende og moderne 

styringsstruktur for folkekirken” for øje på baggrund af dette seminar.  

 

Dokumentet sendes snarest til høring blandt Rådets medlemmer, mens Rådet bemyndigede Rådets 

formandskab til at samle høringssvar og indsende det endelige dokument til det kirkeministerielle 

udvalg, så snart et sådant foreligger. 

 

Der havde været afholdt et første, indledende møde vedr. læresamtaler mellem Metodistkirken i 

Danmark og Folkekirken, d. 17. september 2012. På mødet drøftedes dåb og medlemskab.  

 

Der havde tillige været afholdt et møde vedr. læresamtaler mellem Metodistkirken i Danmark og 

Folkekirken d. 12. december 2012. Emnet for dette møde var retfærdiggørelse. 

 

b. Kommunikationsudvalget 

Der havde ikke været afholdt møde i udvalget siden sidste rådsmøde. 

 

c. Folkekirkens mission 

Der havde været afholdt møder i arbejdsgruppen vedr. Folkekirkens mission d. 17. september og d. 

3. december 2012. Birger Nygaard fremlagde referaterne. 

 

Projektet ”Trosfrihed – forfulgte kristne” er nu inkorporeret i arbejdsgruppens portefølje. Rådet 

besluttede på den baggrund, at arbejdsgruppen udvides, således Bent Normann Olsen indtræder i 

gruppen. 

 

Det er med den gamle FKM-bestyrelse aftalt, at indsamlinger til arbejdet med Folkekirkens mission 

efter gammel sædvane skal fordeles til missionsselskabernes internationale arbejde. Beløbet indgår 

som indtægt i MKR-regnskabet og hensættes pr. 31. december 2012 m.h.p. efterfølgende fordeling 

til missionsselskaberne. 

 

Rådet besluttede, at denne praksis videreføres i 2013, samt at arbejdsgruppen vedr. Folkekirkens 

mission bemyndiges til at beslutte, hvorvidt denne praksis fremover skal bibeholdes. 

 

Eksterne relationer 

 

13. Organisationer og udvalg, hvortil Rådet har udpeget repræsentanter 

 

a. Danske Kirkers Råd, herunder Økumenisk Forum (tidl. Mellemkirkeligt Arbejdsforum) 

Danske Kirkers Råd og Økumenisk Forum havde afholdt fællesmøde på Nyborg Strand den 3. no-

vember 2012.  

 

b. Dansk Missionsråd 

Birger Nygaard havde deltaget med oplæg i Dansk Missionsråds repræsentantskabsmøde i Odense 

den 14. november 2012 under emnet ”Partnerskabets teologi og praksis”. 

 

c. Danske Sømands- og Udlandskirker  

Intet. 

 

d. Det danske Bibelselskab 

Intet. 
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e. Folkekirkens Nødhjælp 

Jørgen Skov Sørensen havde den 6. oktober 2012 deltaget i Folkekirkens Nødhjælps rådsmøde. 

 

f. Kontaktudvalget mellem kristne og muslimer 

Medlem af udvalget Paul Verner Skærved orienterede mundtligt. 

 

g. Økumenisk Efterårskursus  

Der var i dagene 2. – 3. november 2012 afholdt Økumenisk Efterårskursus på Hotel Nyborg Strand. 

Thorsten Rørbæk orienterede. 

 

Thorsten Rørbæk orienterede vedr. overvejelser omkring en ændret form på møderne blandt organi-

sationerne bag Økumenisk Efterårsmøde.  

  

h. Økumenisk Studielegat 

Studielegatets bestyrelse havde afholdt telefonmøde den 22. november 2012 samt den 9. januar 

2013. Referaterne blev fremlagt. 

 

Orienteringspunkter 

  

14. Orientering fra stifterne 

 

a. Lolland-Falster 

Bent Normann Olsen orienterede. 

 

b. Roskilde 

Torben Hjul Andersen orienterede. 

 

15. Modtagne rapporter 

Intet. 

 

16. Løbende sagsbehandling 

Intet. 

 

17. Andet 

 

a. Hanna Broadbridge orienterede fra ad hoc udvalget vedr. organiseringen af Folkekirkens mel-

lemkirkelige engagement. 

 

b. Rebekka Højmark Svenningsen, Christian Roar Pedersen og Hanna Broadbridge orienterede 

vedr. Danske Kirkedage. 

 

Eventuelt 
Thorsten Rørbæk orienterede om, at Vatikanet barsler med tanken om et såkaldt ’luthersk ordinat’, 

eller en ’særlig struktur’, som åbner for, at lutheranere kan tilslutte sig Den katolske Kirke men be-

holde visse særtræk fra luthersk tradition. Ordningen har fællestræk med den eksisterende ordning 

for anglikanere, som ønsker at konvertere til katolicismen. 
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Protokollen blev oplæst og vedtaget  

 

 

Hanna Broadbridge (formand)  

 

 

Paul Verner Skærved (næstformand)  

 

 

Torben Larsen (kasserer)  

 

 

Torben Hjul Andersen  

 

 

Torben Bramming 

 

 

Elisabeth Dons Christensen 

 

 

Niels Iver Juul  

 

 

Steffen Ravn Jørgensen  

 

 

Mogens S. Mogensen 

 

 

Bent Normann Olsen  

 

 

Christian Roar Pedersen  

 

 

Peter Skov-Jakobsen 

 

 

Sofie Petersen 

 

 


