
Det økumeniske arbejde, hvad enten det foregår på globalt eller lokalt 
plan, handler om at bringe kirker tættere på hinanden og om at lytte 
til og lære af hinanden. At lytte til hinanden og prøve at lære af hin- 
anden som kirker, hvad enten det handler om forkyndelse, diakoni 
eller mission, er derfor motoren i kirkernes økumeniske arbejde. Som
altid er det verden, der skriver kirkens dagsorden. I det forgangne år
har det været kendetegnet ved, at det danske økumeniske arbejde 
især har været præget af modtagelsen af ukrainske flygtninge og de 
udfordringer og den læring, som er fulgt med dette.
 Krydspunktet mellem det økumeniske og det diakonale ude og hje-
mme er derfor omdrejningspunktet for det årlige møde mellem Det 
mellemkirkelige Råd og stiftsrepræsentanter 3.-4. februar 2023. Her 
skal vi tale om, hvordan vi som kirker kan lære af hinanden og vokse 
sammen i fællesskab på tværs af kulturelle, kirkelige, regionale og 
nationale grænser. Vi vil undersøge hvordan erfaringer med global 
diakoni kan blive frugtbargjort i stifter og lokale menigheder. Og vi vil
vise eksempler på gode lokale samarbejder som skaber læring og en-
hed på tværs.

FRA NÆR OG FJERN
- KIRKER I GLOBALE OG LOKALE FÆLLESSKABER
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Årligt fællesmøde for mellemkirkelige 
stiftsudvalg og Det mellemkirkelige Råd



Fredag 3. februar

 17.30-19.00 Middag

 19.00-19.15 Velkomst

 19.15–20.00   Fra nær og fjern   
  Peter Lodberg, professor i teologi og formand for Det Mellem- 
  kirkelige Råd vil tage temperaturen på det økumeniske klima i   
  Danmark set i lyset af, hvad der sker i kirker rundt omkring i verden –  
  ikke mindst i Mellemøsten og Afrika. Hvordan kan folkekirkens sam- 
  arbejde med kirker i udlandet inspirere det lokale økumeniske sam- 
  arbejde i sognene – og hvordan kan folkekirken og de frivillige kirkeli 
  ge organisationer inspirere kirker uden for landets grænser? Oplæg- 
  get vil belyse nogle af de fælles opgaver netop nu i samarbejdet  
  mellem kirker såvel herhjemme som ude.

 20.00–20.30  Sammenhængen mellem globalt og lokalt økumenisk og diakonalt  
  arbejde 
  Birthe Juel Christensen, chefkonsulent i Folkekirkens Nødhjælp, vil  
  tale om hvordan internationale erfaringer og perspektiver kan in- 
  spirere det mellemkirkelige arbejde i stifter og lokale menigheder.

 20.30–21.00 Lokalt samarbejde mellem kirker i Danmark - og hvad vi kan  
  lære af hinanden 
  Hvordan kan globale diakonale erfaringer frugtbargøre det lokale
  mellemkirkelige arbejde i stifter og menigheder? 
  Jonas Jørgensen og Anne Mie Skak Johansen fra Det Mellemkirkelige  
  Råd  fremlægger eksempler på lokal økumenisk handling og læring på  
  baggrund af ny rapport. 

 21.00–21.15  Kaffepause

 21.15–21.45 Gruppesamtaler – Hvordan styrker vi økumenisk handling og læring  
  på tværs af sogne, provstier og stifter? Opsamling i plenum. 

 21.45-22.00 Aftenandagt   

  Herefter socialt samvær i uformelle rammer.

Program



Lørdag 4. februar

Som følge af krigen i Ukraine er ca. 30.000 ukrainske flygtninge kommet til Danmark 
i år. Mange menigheder har været involveret og tilbudt dem en hjælpende hånd eller  
fællesskab i kirken.
 I mødet med ukrainere bliver det økumeniske møde med de ofte ortodokse ukrainere 
konkret. Mødet har samtidigt været en stejl læringskurve for folkekirken. Mange spørgs-
mål, nogle stadig delvist ubesvarede, har meldt sig i processen: Kan man holde gudstje-
neste med ortodokse? Kan man invitere dem til nadver? Hvilke specifikke ønsker og behov 
kan vi hjælpe ukrainere med i folkekirken?
 I denne session ser vi dels tilbage på den indsats vi har ydet i folkekirken og reflekterer 
over hvad vi har lært i denne proces – hvilken konkret forskel har vi gjort, hvad har det 
gjort ved os som kirke, og hvordan vil vi agere fremadrettet?

 8.45-9.00 Morgenandagt 

 9.00–9.30 En ukrainers møde med folkekirken
  Repræsentanter fra ukrainske menigheder fortæller om at finde et  
  kirke ligt tilhørsforhold i Danmark og om ukrainsk ortodoks identitet.

 9.30–10.00 En gæstfri folkekirke
  På hvilke måder har folkekirken bidraget og kan fremdeles bidrage til  
  modtagelsen og integrationen af ukrainske flygtninge? Hvad er folke- 
  kirkens muligheder og udfordringer i mødet med ortodokse ukrainere?  
  Ved Viktoria Mortensen og Johannes Wamberg Andersen fra Det mel- 
  lemkirkelige Råds sekretariat 

 10.00–10.45 Gruppesamtaler og efterfølgende opsamling i plenum.  
  Spørgsmål til gruppen: Hvad har I gjort lokalt for at skabe relationer  
  til ukrainere? Hvilken respons har I fået? Hvilke udfordringer har I  
  mødt? Hvordan har I håndteret dem? 

 10.45–11.00   Kaffepause

 11.00–11.45 Opsummering: 
  Orientering om og drøftelse af aktuelle planer i stiftsudvalg og  
  Det Mellemkirkelige Råd

 11.45–12.00 Afslutning

 12.30 Frokost

Program



Praktisk information

 Tilmeldingsfrist:  Fredag 16. december 2022

 Gebyr:  Inkl. overnatning og forplejning: 1.900 kr. Det er også muligt kun at  
  deltage 1 dag til reduceret pris. Kontakt sekretariatet for yderligere  
  information.

 Betaling:  Efter mødet udsendes opkrævning.

 Adresse:  Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle
  Der er mulighed for parkering ved hotellet. Husk at hente P-billet i  
  receptionen.

 Tilmelding: Ved tilmelding bedes man angive deltagers navn, e-mail samt an- 
  givelse af, hvortil faktura for deltagerbetaling skal sendes. Desuden  
  bedes oplyst om der er særlige hensyn vi skal være opmærksomme  
  på, fx fødevareallergi og lign. Der er ingen begrænsning på antal del 
  tagere pr. stift.

 Kontakt:  Det mellemkirkelige Råds sekretariat, hvis der er spørgsmål i for- 
  bindelse med tilmeldingen, på interchurch@interchurch.dk eller pr.  
  telefon +45 33 11 44 88
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