
AAA

interchurch.dk > Om os > Årsberetning

Om os

Hvordan arbejder Rådet?

Rådets møder

Arbejdsgrupper

Formål

Lovgrundlag

Økonomi

Historie

Årsberetning

Formandens indledning

Sekretariatets årsberetning

Trosfrihed - forfulgte
kristne

Kollekt

KV generalforsamling

KEK generalforsamling

Danske Kirkedage

Danske Kirkers Råd

Leuenberg 40 år

Porvoo får ny formand

LVF og reformationen

Babelfisk

Samtaler med
Metodistkirken

Mission i folkekirken

Tendensanalyse

A brief Guide

Rådets medlemmer

Sekretariatet

Regnskab

Projekter

Internationale org.

Folkekirkens Mission

Danske kirkers Råd

Kontakt

Materialer

Ledige stillinger

 

Om os
Folkekirken samarbejder 
med andre kirker i ind- og 
udland.

Arbejdet koordineres  
af Folkekirkens mellem-
kirkelige Råd, der
informerer om og 
inspirerer til mellem-
kirkeligt samarbejde
gennem projekter, 
konferencer og udgivelser.

 

 

Årsberetning 2013
Velkommen til Folkekirkens mellemkirkelige Råds årsberetning. Her er aktiviteterne fra 2013 samlet på ét sted. 
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Formandens forord
Af Hanna Broadbridge, formand for Folkekirkens mellemkirkelige
Råd

 

”Time marches on and progress must not stand still.”

Sådan skrev en engelsk fodboldklub om deres situation i et
program i 50'erne. Det har siden frembragt mangen et smil og lidt
undren over det uomtvistelige og måske overflødige udsagn.

Fire år er gået for et mellemkirkeligt råd, og et nyt er på vej. Hvad
har vi oplevet, formidlet, igangsat og skabt i den periode? Tiden er
gået, men er der sket fremskridt?

Det lutherske Verdensforbund
2010 var året hvor vi fra dansk side deltog med 15 delegerede i
Det lutherske Verdensforbunds generalforsamling i Stuttgart, der
endte med en folkekirkelig repræsentant i Rådet, biskop emeritus
Niels Henrik Arendt, som herhjemme desuden er tovholder på de
folkekirkelige forberedelser til Reformationsjubilæet i 2017.
Ligeledes, på baggrund af oplevelserne af den lutherske kristne
kirke på verdensplan, har fire deltagere, deriblandt undertegnede,
skrevet en række nye liturgier i en bog, "Babelfisk", som netop
understreger det særligt lutherske ved gudstjenesterne, men som
forhåbentlig også inspirerer til fornyelser i Folkekirken.

Porvoo
Folkekirkens underskrift af Porvoo Erklæringen i 2010, og dermed
den fulde indgang i Porvoo Fællesskabet mellem de fleste
anglikanske og lutherske kirker i Norden, Baltikum og på de britiske
øer, har medvirket til en øget dynamik i samarbejdet og
diskussionerne mellem disse kirker, hvor alle lytter, bliver inspireret
og lærer af hinanden.

Økumeniske forbindelser i Danmark
Mellemkirkeligt arbejde sker ikke kun internationalt men er bestemt
også vigtigt nationalt, hvor vi løbende har arbejdet for bedre vilkår
for alle kirker, og i særdeleshed for migrantkirkernes muligheder
for bedre forhold og bredere forståelse for deres særlige problemer
og opgaver. Ligeledes har der været meget givende samtaler
mellem Metodistkirken og Folkekirken, ikke med henblik på
sammenlægning, men for at se, hvad vi har til fælles, og hvor vi er
forskellige. 

Religionsmødet
I det hele taget er det blevet tydeligt i denne fire-års periode, at
Danmark er blevet et multireligiøst samfund, stadig båret af et
endda meget stort kristent flertal, om end nuancerne og
forskellighederne er blevet flere.

En af grundene til dette skal sikkert findes i de forhold, der
eksisterer i en række lande, hvor man diskriminerer og forfølger
folk på baggrund af deres, meget ofte, kristne tro. Vi har derfor, og
vil fortsætte med at gøre det, arbejdet med at bevidstgøre
danskerne, både blandt menigheder og politikere, om forholdene og
problemerne, og i alle relevante sammenhænge støtte trosfrihed og
fredelig sameksistens i disse lande. Men nogle steder er situationen
så barsk, at flugt og asyl er den eneste udvej.

Mission
Ordet ’mission’ synes at have ændret betydningsindhold i nyere tid.
Hvor mange tidligere så mission som et arbejde for at få så mange
som muligt til at blive kristne, er begrebet i dag udvidet  til ikke
bare at døbe, men også give de døbte muligheder for et liv via
uddannelse og sundhed, oplysning, rettigheder osv. I dag synes
ordet at dække ’visioner og intentioner’, og bruges i dag, især i
forretningsverdenen, fuldstændigt uden religiøse overtoner. I 2011
blev Folkekirkens Mission en del af Folkekirkens mellemkirkelige
Råds virke, og dette samarbejde har både skabt fornyet liv og
engagement i det arbejde, som måske rammer sogne og provstier
mere direkte end Rådets overordnede internationale arbejde gør, så
på den måde er der nu flere kontaktpunkter at relatere til for os
alle.

Stormøder i organisationerne
2012 og 2013 har været præget af store internationale
generalforsamlinger, Leuenberg Kirkefællesskabet i Firenze 2012,
Konferencen for Europæiske Kirker i Budapest sommeren 2013, og
Kirkernes Verdensråd i Busan, Sydkorea, i efteråret 2013. Disse
stormøder er vigtige, for det er her, kirkerne sammen træffer
beslutninger om, hvordan og om hvad samarbejdet skal fortsætte i
årene fremover. Foruden det mere organisatoriske er
generalforsamlingerne også mødested for alle repræsentanterne,
som beder, spiser og handler sammen. Oplevelser og idéer fødes
også her. Men det kan være svært at få gjort disse initiativer

Hanna Broadbridge, formand for
Folkekirkens mellemkirkelige Råd
siden 2010.
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praktisk relevante og få dem formidlet ud til mulig inspiration for
interessenter her i Danmark. Vi må gøre en større indsats for at
forpligte vore delegater på at formidle oplevelser og ideer videre til
folk og kirke i Danmark.

Strukturen og det mellemkirkelige
I Folkekirken sidder vi alle og venter på det næste udspil fra
Kirkeministeriets udvalg om en mere sammenhængende og
moderne styringsstruktur. I Folkekirkens mellemkirkelige Råd
ønsker vi, at det bliver klart for alle, at Folkekirken i Danmark er
en del af et meget stort trosfællesskab, der strækker sig fra de
urgamle kirker i Mellemøsten via de katolske og ortodokse kirker til
de reformatoriske kirker og de mange nye og måske mindre
traditionsbundne kirker rundt om i verden. Det, der forpligtende
binder os alle sammen, er dåben, indgangen til et liv med Kristus
og det deraf følgende bud om respekt for og kærlighed til næsten.
Her har vi alle mulighed for at være aktive fremover.  

Folkekirkens mellemkirkelige Råd · Peter Bangs Vej 1 · DK-2000 Frederiksberg · interchurch(at)interchurch.dk · Tlf +45 3311 4488
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Folkekirkens mellemkirkelige Råds Årsberetning 2013 
ved Rådets medarbejdere 

Indledning 
Folkekirkens mellemkirkelige Råd er repræsentativt sammensat af valgte eller udpegede med-

lemmer fra folkekirkens 10 stifter. Herudover sidder der i Rådet to biskopper udpeget af Kirkemi-

nisteriet. Endeligt sidder en repræsentant fra Kirken i Grønland med ved bordet.  

 

Rådet har i 2013 afholdt 4 møder samt et todages møde med repræsentanter fra det mellemkirke-

lige arbejde og udvalg for mission i de 10 stifter. Et sådan møde afholdes årligt for at orientere 

stifterne om Rådets samlede nationale og internationale mellemkirkelige indsats og for at stifter-

nes repræsentanter kan give feedback til Rådet. 

 

Det er Rådets primære opgave at administrere folkekirkens medlemskaber af nationale og interna-

tionale kirkelige organisationer, herunder at tage stilling til ind- og udmeldelse af disse organisati-

oner (jf. Rådets bekendtgørelse § 1, stk. 1). Dette indebærer, at Rådet følger arbejdet i organisati-

onerne, men også, at der i Rådets arbejde sigtes på at formulere politikker, som afspejler Rådets 

holdninger til de arbejdsgrene og initiativer, organisationerne beskæftiger sig med.  

 

Rådet ser det som en vigtig opgave at være med til at præge arbejdet og den strategiske og sags-

mæssige udvikling i organisationerne, herunder at lade en røst lyde, som afspejler en bred folke-

kirkelig forståelse af det at være kirke. Da folkekirken ikke har ”én røst”, er det imidlertid ofte net-

op det at lade divergerende meninger komme til orde, som er folkekirkens hovedbudskab ved ge-

neralforsamlinger og i organisationernes styrende organer. Heri ligger der et genuint folkekirkeligt 

træk, som er afgørende for det fingeraftryk, Rådet ønsker at sætte på de organisationer, folkekir-

ken er medlem af. 

 

Folkekirken er således medlem af en række større og mindre nationale og internationale organisa-

tioner, som igen hver for sig og sammen arbejder med adskillige kirkelige, samfundsmæssige og 

teologiske emner. For at følge arbejdet i de enkelte organisationer har man nedsat en række ar-

bejdsgrupper, som gennem inddragelse af særlige ressourcepersoner og de repræsentanter, der 

er udpeget af Rådet til at sidde i organisationernes styrende organer, har særligt ansvar for at føl-

ge den enkelte organisations arbejde og rapportere til det samlede Råd.  

 

Rådets arbejdsgrupper har i 2013 typisk været samlet 2-3 gange. Arbejdsgrupperne udgør ofte de 

fora, hvor Rådets arrangementer og kortere eller længere projekter tager deres begyndelse efter 

inspiration fra internationale tiltag eller problemstillinger. Det er også i disse arbejdsgrupper gene-

ralforsamlingerne i organisationerne forberedes og efterbehandles for folkekirkens vedkommen-

de. 
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Rådet har udover de organisationsrelaterede arbejdsgrupper nedsat en teologisk arbejdsgruppe, 

som har ansvar for at følge og vurdere teologiske tiltag i de nationale og internationale kirkelige 

organisationer. Ligeledes er der fra Rådet nedsat en arbejdsgruppe, der er ansvarlig for udviklin-

gen af Rådets arbejde vedr. Folkekirkens Mission. 

 

Nedenfor aflægger Rådet beretning for de væsentligste organisationsrelaterede aktiviteter, pro-

jektarbejde, kommunikation samt økonomi og sekretariat i 2013. 

 

Det lutherske Verdensforbund 

Der pågår flere interessante tiltag i Det lutherske Verdensforbund (LVF), og de primære anknyt-

ningspunkter for folkekirkelig deltagelse i 2013 var det globale rådsmøde og efterårets regionale 

europæiske møde. Herudover har der været dansk deltagelse i teologisk seminar på Luthercente-

ret i Wittenberg. Det overordnede indtryk er, at driften af organisationen er tilfredsstillende, her-

under også økonomien. 

Dokumentet ’From Conflict to Communion’, der er en fælles luthersk-katolsk fremstilling af refor-

mationshistorien, blev præsenteret i forbindelse med årets rådsmøde, og til lejligheden var kardi-

nal Kurt Koch fra Vatikanet inviteret som taler. Om end modtagelsen var blandet, er dokumentet 

dog et udtryk for vilje til forsat dialog mellem de to kirkesamfund. Fælles liturgisk materiale til 

brug i forbindelse med reformationsmarkeringen er under udarbejdelse. 

Planlægningen af reformationsfejringen i 2017 har fået en del opmærksomhed i LVF-regi. Teolo-

gen Walter Altmann har ledet det udvalg, som har fremlagt en række forslag til planlægningen af 

og optakten til reformationsfejringen. Som hovedtema har udvalget foreslået ’Not for Sale’, som 

direkte refererer til Luthers anliggende om, at frelsen ikke er til salg. Hertil knytter sig forskellige 

undertemaer, og LVF er i gang med udarbejdelse af bl.a. studiemateriale i relation hertil. Som en 

del af optakten til reformationsmarkeringen i 2017 har LVF dannet et ungdomsnetværk med nav-

net ’Global Young Reformers Network’. Arbejdet er primært digitalt båret, om end man også plan-

lægger fysiske møder. 

I løbet af 2013 er der blevet nedsat et udvalg, som skal arbejde med planlægningen af næste gene-

ralforsamling, som finder sted i 2017. De tre LVF-medlemskirker i Namibia har i fællesskab indbudt 

LVF til at afholde den kommende generalforsamling i hovedstaden Windhoek. 

At der består betydelige forskelle blandt LVF’s medlemskirker blev tydeligt i løbet af året og under 

LVF’s rådsmøde. I begyndelsen af året meddelte den etiopiske Mekane Yesus kirke, at man afbry-

der samarbejdet med to andre medlemskirker, hhv. den svenske og den amerikanske. Heri indbe-

fattet også afbrydelse af alter- og prædikestolsfællesskab, som ellers er kendetegnende for for-

bundet. Det springende punkt er synet på seksualitet, herunder hvilke samlivsformer præster kan 

indgå i. Der er ikke fundet nogen løsning på problemstillingen, men ledelsen i LVF har tilbudt sig 
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som mægler mellem kirkerne samt tilskyndet til fortsat dialog, idet LVF ikke ønsker at støde med-

lemskirker ud af forbundet. 

Kirkernes Verdensråd 

Verdensrådet (KV) er en af de kirkeligt set bredeste platforme for mellemkirkelig dialog, som fin-

des, og omfatter udover protestantiske kirkesamfund også anglikanske og ortodokse kirker.  

Kirkernes Verdensråds øverste styringsorgan er generalforsamlingen, som mødes hver 7 år. I 2013 

var Sydkoreas næststørste by, Busan, vært for Verdensrådets 10. generalforsamling, og op til 5000 

delegerede og gæster var forsamlede i dagene 30. oktober til 8. november, for at drøfte organisa-

tionens fremtidige opgaver. Folkekirken har qua sin størrelse tre pladser, herunder en ungdoms-

plads, som Folkekirkens mellemkirkelige Råd udpeger delegater til at udfylde. Herudover fik folke-

kirken tildelt to pladser med et særligt mandat. 

Delegerede for folkekirken ved generalforsamlingen i 2013 var således biskop Peter Fischer-

Møller, politisk rådgiver Kirsten Auken, samt cand. theol. Karen Frendø Sørensen (ungdomsdele-

gat). Herudover deltog som delegeret med særligt mandat biskop Sofie Petersen, repræsentant for 

oprindelige folk, samt domprovst Anders Gadegaard, udgående medlem af Verdensrådets forret-

ningsudvalg. Deltagelsen blev forberedt gennem såvel et europæisk, nordisk og dansk formøde. 

Medarbejder vedr. Folkekirkens Mission Birger Nygaard og sekretariatschef Jørgen Skov Sørensen 

deltog i generalforsamlingen som henholdsvis observatør og rådgiver for delegationen. Kirsten 

Auken og Sofie Petersen blev valgt ind i Verdensrådets Centralkomité, Sofie Petersen for sin anden 

periode, Kirsten Auken som afløser for Anders Gadegaard, der har siddet i Centralkomitéen i to 

perioder. 

Udover rent organisatoriske drøftelser er en generalforsamling i Verdensrådet også en anledning 

til at sætte fokus på kirkelige brændpunkter i verden. Den folkekirkelige delegation identificerede 

og fokuserede i den forbindelse på en række forhold, som blev behandlet af forsamlingen: Kirker-

nes enhed, kirkernes missionsopgaver, kirkernes rolle i klimadebatten, trosfrihed/forfulgte kristne 

samt oprindelige folk. Disse emner vil danne baggrund for den videre behandling af generalfor-

samlingens udkomme i Folkekirkens mellemkirkelige Råd de kommende år. 

Kommunikation fra generalforsamling var vægtet højt i den folkekirkelige delegation. Delegaterne 

bidrog således under generalforsamlingen med personlige blog-indlæg på MKR’s blog. Delegatio-

nen var endvidere aktiv på de sociale netværk facebook og twitter under generalforsamlingen. Der 

var ikke danske medier til stede i Busan, men to af MKR’s blogs er gengivet på kristendom.dk lige-

som Kristeligt Dagblad under og efter generalforsamlingen i artikler relateret til denne har gengi-

vet udtalelser fra deltagere i den folkekirkelige delegation. 
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Konferencen for Europæiske Kirker 
Folkekirken har i perioden 2009-2013 været repræsenteret i Konferencen for Europæiske Kirkers 

(KEK’s) centralkomité ved sogne- og sygehuspræst Mette Ladefoged. Arbejdet i KEK har i foråret 

2013 primært fokuseret på forberedelsen af den forestående generalforsamling. 

Konferencen for Europæiske Kirker (KEK) holdt generalforsamling under temaet ”And now, what 

are you waiting for” (Ap.g. 22,16). Generalforsamlingen havde 400 deltagere, hvoraf ca. 230 var 

delegerede. De øvrige deltagere var observatører, rådgivere, ansatte, pressefolk, stewards og lig-

nende. Den folkekirkelige delegation bestod af fem delegater: Cand. mag. Christian Arffmann 

(ungdomsdelegat), sognepræst Christian Roar Pedersen, biskop Elisabeth Dons Christensen, lektor 

Karsten Fledelius, sognepræst Mette Ladefoged; en rådgiver for delegationen: MKR Europa- og 

kommunikationsmedarbejder Rebekka Højmark Svenningsen samt en dansk teologistuderende 

som steward: Janni Persson. 

Generalforsamlingens primære opgave i 2013 var at vedtage en ny forfatning for KEK. Folkekirkens 

mellemkirkelige Råd var vært for et formøde i Dragør den 28. til 29. januar 2013, hvor alle nordiske 

og baltiske delegater blev inviteret. Formålet var at drøfte udkastet til forfatningsændringer samt 

at koordinere kirkernes fælles interesser. Leuenberg-kirkefællesskabet holdt formøde for KEK’s 

protestantiske medlemskirker i Wien den 24. til 25. april 2013, hvor Rebekka Højmark Svenningsen 

og Christian Roar Pedersen deltog. Et dansk formøde blev holdt hos Folkekirkens mellemkirkelige 

Råd den 13. juni 2013. 

En ny forfatning blev vedtaget, og en overgangsordning trådte i kraft ved mødets afslutning. KEK 

ledes mellem generalforsamlingerne af en bestyrelse (Governing Board) med 20 medlemmer. Fol-

kekirken er siden november repræsenteret ved Christian Roar Pedersen, som er udpeget som sup-

pleant for det norske medlem af bestyrelsen, Andreas H. Aarflot. 

I 2013 har KEK kommissionen for kirke og samfund (CSC) afsluttet en række projekter forud for 

generalforsamlingen i KEK. Cand. mag. og lektor i engelsk Hanna Broadbridge, formand i Folkekir-

kens mellemkirkelige Råd, deltager i CSC’s Arbejdsgruppe for Uddannelse, som lancerede udgivel-

sen ”Education for Democratic Citizenship in the Context of Europe – Material and Resourses for 

Churches and Educators”. Hanna Broadbridge har desuden deltaget på CSC’s årsmøde som mode-

rator for punktet om uddannelse. 

Rebekka Højmark Svenningsen, Europamedarbejder hos Folkekirkens mellemkirkelige Råd, har 

deltaget i CSC’s netværksmøde for kirkejurister med temaet ”Den Europæiske Menneskerettig-

hedskonvention og kirkerne” samt i CSC’s netværksmøde for medarbejdere vedr. kirke og samfund 

med temaet ”Europa ved en korsvej? Krisen i Europa – udfordring for politik, samfund, kirker”. 
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Fællesskabet af Protestantiske Kirker i Europa – Leuenberg Kirkefællesskabet 

(CPCE) 

Sognepræst Kirsten Jørgensen sidder i rådet, som varetager Fællesskabet af Protestantiske Kirker i 

Europa – Leuenberg Kirkefællesskabets (CPCE’s) arbejde mellem generalforsamlingerne. I 2013 har 

rådet mødtes i februar i Wien samt i december i Prag. Lektor ph.d. Bo Kristian Holm deltager i en 

arbejdsgruppe, der beskæftiger sig teologisk med emnet kirkefællesskab. Et oplæg til diskussion i 

kirkerne bliver udarbejdet i denne arbejdsgruppe. 

Den danske Folkekirke underskrev Leuenberg Konkordien i 2001. I Danmark er også Den reformer-

te Synode og Metodistkirken medlemmer af CPCE. Folkekirkens mellemkirkelige Råd og Metodist-

kirken har indledt en række læresamtaler med baggrund i Leuenberg Kirkefællesskabet (jf. ”Teolo-

gisk Arbejde” nedenfor). 

For fyrre år siden, den 16. marts 1973, blev Leuenberg Konkordien underskrevet for første gang af 

en række protestantiske kirker. 40-årsjubilæet er blevet fejret over hele Europa, og søndag den 17. 

november 2013 blev det fejret i den reformerte kirke i København, hvor Folkekirkens mellemkirke-

lige Råd, Den reformerte Synode og Metodistkirken inviterede til festgudstjeneste med efterføl-

gende reception. Ved fejringen deltog bl.a. gæster fra Baptistkirken i Danmark og Den Katolske 

kirke sammen med medlemmer af de lokale menigheder og personer, der har været aktive i Leu-

enberg-samtalerne gennem årene.  

Porvoo-samarbejdet mellem anglikanske og lutherske kirker 

Arbejdet i Porvoo-fællesskabet følger en arbejdsplan, som lægges for nogle år ad gangen. I 2013 

fik særligt to begivenheder plads. Dels gennemførte man en konsultation om diakonatet og diako-

nal tjeneste. Indretning af diakonatet eller placeringen af diakonalt arbejde er ganske forskelligt 

medlemskirkerne imellem, hvorfor forpligtelsen til løbende arbejde hermed er indskrevet som en 

del af fælleserklæringen. 

Den anden større begivenhed i Porvoo-samarbejdet var Primates Meeting i oktober som blev af-

holdt på Island. Denne begivenhed benyttes til at dele information og diskutere udfordringer ved-

rørende udviklingen i de forskellige medlemskirker, ligesom man drøfter fællesskabets videre ud-

vikling. I år var der tillige et særligt emne på dagsordenen, nemlig udvidelsen af fællesskabet. To 

kirker, Den lutherske Kirke i Storbritannien og Den lettisk-lutherske Udlandskirke, som begge har 

været observatørkirker og i øvrigt opfyldt deres forpligtelser som sådanne, blev ved dette møde 

enstemmigt anbefalet optaget som fuldgyldige medlemmer. 

Endelig fik Porvoo-fællesskabet i år ny ledelse. Fællesskabet, der har delt luthersk-anglikansk for-

mandskab, fik først ny luthersk formand i det Peter Skov-Jakobsen, biskop i Københavns Stift, tid-

ligt på året tog over efter Karl Sigurbjörnson, forhenværende biskop på Island. I slutningen af året 

overdrog Martin Wharton, biskop i Newcastle, England, den anglikanske formandspost til Michael 
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Jackson, som er ærkebiskop i Dublin, Irland. Herudover var der et par udskiftninger i kontaktgrup-

pen. 

Danske Kirkers Råd 
Folkekirkens mellemkirkelige kontakter på nationalt niveau finder først og fremmest sted gennem 

Danske Kirkers Råd, hvor folkekirken er medlem, repræsenteret gennem biskop Peter Fischer-

Møller, Roskilde Stift, og sognepræst og medlem af Folkekirkens mellemkirkelige Råd, Christian 

Roar Pedersen, Aalborg Stift. Danske Kirkers Råd er en national platform for samtale kirkerne imel-

lem, hvor en samlet stillingtagen eller dialog skønnes mulig og givtig.  

Herudover engagerer medlemmer af Folkekirkens mellemkirkelige Råd sig løbende i nogle af de 

arbejdsgrupper og udvalg, som Danske Kirkers Råd administrerer. I 2013 gælder dette primært 

pens. lektor Paul Verner Skærved og domprovst Anders Gadegaard, der udpeget af Rådet sidder 

med i Danske Kirkers Råds ”Kontaktgruppe mellem kristne og muslimer”. 

Endeligt har Folkekirkens mellemkirkelige Råd i 2013 været repræsenteret med en stand på Dan-

ske Kirkedage, som drives af Danske Kirkers Råd. Danske Kirkedage blev afholdt i Aalborg i dagene 

9. til 12. maj. Udover en stand på Mulighedernes Marked arrangerede Rådet en række workshops 

med temaer indenfor global kristendom og trosfrihed/forfulgte kristne samt en gudstjeneste med 

mellemkirkeligt udtryk og liturgi. 

Teologisk arbejde 
Rådets teologiske arbejde i det forløbne år har primært fundet sted indenfor to områder. For det 

første har Rådets teologiske arbejdsgruppe over flere møder udarbejdet en perspektivering af 

bispeembedet teologisk betragtet. Hensigten var i lyset af folkekirkens strukturdebat at give en 

teologisk vinkel på kirkelig ledelse belyst fra økumenisk og international luthersk hold. Arbejdsme-

toden var en række oplæg og diskussioner og sluttelig sammenskrivning af observationer, som 

efter Rådets beslutning blev indsendt som perspektivering til ’Udvalget om en mere sammenhæn-

gende og moderne styringsstruktur for folkekirken’. 

For det andet har arbejdet med bilateral dialog mellem Metodistkirken i Danmark og Den danske 

Folkekirke forløbet planmæssigt, både i forhold til målsætning og i forhold til dogmatisk/teologisk 

diskussion. Således er der gennemført to møder i 2013, hvor samtalegruppen har diskuteret em-

beds- og nadversyn de to kirkesamfund imellem. Herudover har gruppen allerede i 2012 diskuteret 

dåb og medlemskab samt retfærdiggørelse. 

I tillæg hertil har et udvalg arbejdet med udformningen af høringssvar til Danske Kirkers Råds op-

læg vedr. forholdene for de fra folkekirken afvigende trossamfund, hvortil der var indhentet eks-

tern juridisk bistand. 

Folkekirkens Mission:  
Arbejdet med Folkekirkens Mission (FKM) udvikler sig i et positivt spændingsforhold mellem a) en 

traditionel rolle omkring kirkens ”ydre mission”, b) ny placering som en del af Folkekirkens mel-
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lemkirkelige Råd, c) nye missionsdokumenter, som giver nyt sprog for missionens indhold i en for-

andret verdenskirke og d) folkekirkens nære behov for et operationelt missionsbegreb, som har 

kristentroen i spil på både sekulære og ikke-kristne arenaer i Danmark. 

Arbejdet støttes både moralsk og økonomisk af folkekirkelige missionsselskaber. Denne sammen-

hæng er fremdeles væsentlig for det at skabe nærhed til folkekirkeligt engagement i Afrika, Mel-

lemøsten og Asien. Det bliver her synligt, at kirkens internationale missionsarbejde har mange 

facetter inden for sundhed, undervisning, evangelisering og dialog samt fortalervirksomhed. Flere 

missionsselskaber har i disse år fokus på at tydeliggøre deres arbejde for folkekirkens menigheder. 

Dette passer som hånd i handske med FKM-arbejdets fokus på dette område. 

I 2012 blev FKM-arbejdet en integreret del af Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Ofte er fusion en 

smertefuld proces. Men det har ikke været tilfældet her. Det er blot blevet tydeligt, i hvor høj grad 

mission er mellemkirkelig og at det mellemkirkelige næres af international mission. Også på stifts-

niveau ses en bevægelse i retning af at se mission, religionsmøde og det mellemkirkelige i sam-

menhæng: I Viborg stift dannede man i 2013 således Udvalg for økumeni, mission og religionsmø-

de. I Fyns stift er man i proces med at etablere et lignende udvalg og i flere andre stifter overvejes 

samme udvikling. FKM står til rådighed som brobygger og erfaringsbank mellem de enkelte stifters 

forskellige tiltag. 

Det er i dag lettere at tale om mission i folkekirken. Men samtidig er forståelsen af ordet mission 

under forandring. Missionens traditionelle geografiske vægtlægning er i dag blevet forandret i en 

globaliseret verden, hvor pluralisme er et vilkår, der må forme vores tænkning og arbejde både 

lokalt og globalt. Der er behov for at redefinere os i forhold til denne nye virkelighed. Dette afspej-

les bl.a. i Kirkernes Verdensråds nye missionsdokument. Her nævnes missionsselskaber fx slet ikke. 

Når vi taler om mission, taler vi om det, kirker gør lokalt og globalt på mange forskellige måder i 

ord, handling, væren.  Folkekirkens Mission-arbejdet søger at gøre en nutidig missionsforståelse til 

en integreret del af folkekirkelig selvforståelse i dag. 

Trosfrihed – forfulgte kristne 
2013 var for mange kristne i Mellemøsten et annus horribilis med terror, henrettelser, tortur, vold-

tægter, kirkeafbrændinger, bombninger af kirker og fordrivelse af kristne. Der er derfor ikke læn-

gere behov for at forklare, hvorfor Folkekirkens mellemkirkelige Råd har et særligt fokus her. En 

hel sektion af Rådets hjemmeside er sat af til at behandle emner og inspirere til forbøn og aktion: 

http://trosfrihed-forfulgtekristne.dk/ 

Helt konkret opretholder Rådet – ligesom flere menigheder i folkekirken - forbindelser til den ang-

likanske kirke i Baghdad, som er en af aktørerne omkring det at skabe fred og forsoning blandt 

stridende religiøse fraktioner i Irak. Rådets mellemkirkelige kollekt i 2013 har støttet denne kirkes 

diakonale arbejde. Sekterisk vold har i Irak været kraftigt tiltagende. Den kristne udvandring fra 

landet fortsætter.  

http://trosfrihed-forfulgtekristne.dk/
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En mindre projektbevilling fra Fællesfonden muliggør, at MKR kan styrke sit fokus på trosfri-

hed/forfulgte kristne i 2014, gerne i samarbejde med andre aktører på området. Som kirke må vi 

være de første til at tydeliggøre de krænkelser, som kristne trossøskende udsættes for, tale deres 

sag og kalde til forbøn og medlidelse i folkekirkens menigheder.  

Kommunikation 
Strategien for kommunikation fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd tager afsæt i de aktører, Rå-

dets står i relation til. Kommunikationen har som mål:  

- at sikre, at kommunikationen om og fra vores samarbejdspartnere når så langt ud i det fol-
kekirkelige landskab som muligt;  

- at sikre videndeling om mellemkirkeligt arbejde på nationalt plan i Danmark;  
- at formidle relevante folkekirkelige bidrag til udenlandske samarbejdspartnere. 

 

NYT fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd udsendes månedligt elektronisk per e-mail til abonnen-

ter. I efteråret 2013 blev NYT udvidet med en missionsvinkel som følge af, at det tidligere selv-

stændige Folkekirkens Mission er blevet en afdeling i Folkekirkens mellemkirkelige Råd.  

Church News from Denmark udsendes ligeledes månedligt per e-mail og har ikke-dansktalende 

kirkeinteresserede som målgruppe. Her gengives hovedtræk fra den danske kirkedebat samt nye 

tiltag på kirkeområdet og inden for forskning i kirke og religiøsitet. Church News kom i 2013 på 

Twitter og kan følges på @ChurchNewsDK. Folkekirkens mellemkirkelige Råd er på Facebook, og er 

siden januar 2013 at finde her: www.facebook.com/interchurch. I forbindelse med større mellem-

kirkelige begivenheder skrives blogindlæg på http://mellemkirkelig.wordpress.com/ . I 2013 har 

særligt delegationerne på generalforsamlingerne i KEK hhv. KV leveret deres betragtninger om 

begivenhederne på denne blog. 

”Babelfisk- Temagudstjenester på tværs af sprog” udkom i maj 2013. Den liturgiske håndbog til 

brug ved lutherske gudstjenester, hvor flere sprog er repræsenteret, samt til almindelig inspiration 

er udgivet med baggrund i forfatternes deltagelse i Det lutherske Verdensforbunds generalforsam-

ling i 2010. Bogen er skrevet af Ulla Morre Bidstrup, Mette Marbæk Johansen, Hanna Broadbridge 

og Kirsten Jørgensen og er udgivet i samarbejde med Aros Forlag.  

“A brief Guide to the Evangelical Lutheran Church in Denmark” udkom i november 2013 og er en 

introduktion til folkekirken på engelsk. Bogen (88 s. med 7 artikler) er en oplagt gaveidé for folke-

kirkefolk, der rejser eller får besøg, samt til bryllupper, dåb osv., hvor flere nationaliteter er invol-

veret. Bogen er udgivet i samarbejde med Aros Forlag med støtte fra en række af folkekirkens stif-

ter samt Danske Sømands- og Udlandskirker. 

Som et led i strategien om at nå ud i det folkekirkelige landskab med den mellemkirkelige kommu-

nikation, arrangeredes en studietur med titlen ”Folkekirken i verden” for kommunikationsmedar-

http://twitter.com/ChurchNewsDK
http://www.facebook.com/interchurch
http://mellemkirkelig.wordpress.com/
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bejdere på stiftsniveau. Seks stifter samt folkekirken.dk var repræsenteret på turen, som gik til Det 

økumeniske Center i Genève, hvor deltagerne mødtes med kommunikationscheferne for de øku-

meniske organisationer. 

Økonomi 
Folkekirkens mellemkirkelige Råd finansieres for langt størstedelens vedkommende gennem Fæl-

lesfondens midler på linje med andre nationale folkekirkelige institutioner, f.eks. pastoralsemina-

rierne og præsternes efteruddannelse. Fællesfonden, som bestyres af Kirkeministeriet, bidrog i 

2013 med en rammebevilling på kr. 6.121.108 til Folkekirkens mellemkirkelige Råds drift, herunder 

dækning af folkekirkens kontingenter til de internationale organisationer.  

Finansieringen beskæres årligt i takt med Fællesfondens systematiske 2 % beskæring af rammebe-

villingerne til de folkekirkelige institutioner. Udover Fællesfondens bidrag figurerer Rådet med et 

mindre beløb på finansloven, i 2013 kr. 324.000. Endeligt bidrager en række frie folkekirkelige mis-

sionsorganisationer økonomisk til arbejdet med Folkekirkens Mission, i 2013 med kr. 60.000 

MKR arbejder ud fra en rådsbeslutning om sund økonomi og sikkerhed for medarbejderne gennem 

en begrænset men stabil kapitalopsparing. Hertil kommer en række øremærkede opsparinger til 

fornyelse af kontormaskiner, udgivelse af nyt informationsmateriale og vedligeholdelse af lokaler 

samt udskiftning af inventar.  

Rådet sparer på samme vis gennem øremærkninger op til folkekirkelige delegaters deltagelse i 

generalforsamlingerne i de internationale organisationer. Her er tale om udgifter til deltagelse, der 

normalt er relativt høje grundet et stort antal deltagere fra folkekirken - det høje medlemstal 

hjemler relativt mange delegater - og udgiften fordeles derfor over en årrække frem for at domi-

nere det enkelte budgetår. I et år som 2013 med generalforsamlinger i såvel Konferencen af Euro-

pæiske Kirker som Kirkernes Verdensråd kommer denne ordning til sin fulde ret. 

Sekretariat 
Folkekirkens mellemkirkelige Råds daglige arbejde administreres fra Rådets sekretariat. Sekretaria-

tet bemandedes størstedelen af 2013 med seks faste stillinger: Regnskabsfører Susanne Bak Knud-

sen i en 20 timers flex-ansættelse, og sekretær Dorte Laurberg Vedel med 34 timer. Rebekka Høj-

mark Svenningsen er Europa- og kommunikationsmedarbejder med ansvar for KEK og Leuenberg 

kirkefællesskabet, ansat på 37 timer, mens Birger Nygaard på halv tid fungerer som medarbejder 

vedr. Folkekirkens Mission. Thorsten Rørbæk er Rådets teologiske medarbejder med 37 timer og 

dækker endvidere relationen til Det lutherske Verdensforbund og Porvoo samarbejdet.  

Sekretariatet ledes af sekretariatschef Jørgen Skov Sørensen, som udover ledelsesfunktionen og 

det strategiske arbejde med Rådet varetager de organisatoriske relationer til Kirkernes Verdensråd 

og Danske Kirkers Råd. 
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Der har igen i 2013 været afsat midler på budgettet til efteruddannelse og udvikling af eksisteren-

de kompetencer blandt sekretariatsmedarbejderne. Der er desuden gennem de seneste år etable-

ret en tradition med at samle sekretariatet til et årligt eksternt sekretariatsseminar udenfor de 

normale fysiske rammer. Her drøftes overordnede administrative udfordringer og arbejdsgange, 

normalt efter oplæg fra medarbejderne.  

Rutinemæssigt afholdes ugentlige sekretariatsmøder mandag morgen, hvor medarbejderne sam-

men med sekretariatschefen drøfter løbende opgaver og orienterer hinanden om ugen, der gik, og 

ugen, der kommer. Kommunikation og koordinering er i højsædet og samarbejde prioriteres, såle-

des at den enkelte bidrager med sit bedste i samspil med de øvrige medarbejdere. 

Sekretariatet indgår i et kontorfællesskab med en række frie kirkelige organisationer på Den Dan-

ske Diakonissestiftelse, Frederiksberg. En vis del af gensidig sparring og udveksling af erfaring og 

faglig viden finder naturligt sted mellem de samlede medarbejdere til fordel for de involverede og 

til gavn for arbejdets udførelse, kvalitet og koordinering. Herudover deles en række kontormaski-

ner sekretariaterne imellem. 
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Trosfrihed - forfulgte kristne
I 2011 gjorde Folkekirkens mellemkirkelige Råd Trosfrihed –
forfulgte kristne til et prioriteret arbejdsområde. Vi kan i dag se, at
dette fokus desværre siden da er blevet endnu mere relevant i
lyset af radikaliserede gruppers overgreb på kristne mange steder i
verden. Der er kommet større fokus på denne virkelighed i
medierne, der ikke længere i tavshed kan forbigå de horrible
beretninger om terrorbomber, kirkeafbrændinger, fordrivelser,
nedskydninger m.v. fra verdens brændpunkter. Hertil kommer den
store eller lille diskrimination af kristne minoriteter, der aldrig bliver
skrevet hjem om, men som må tolereres som daglig virkelighed i
alt for mange lande.

Der er ingen løsninger rundt om hjørnet på disse
menneskerettighedskrænkelser. De fortsætter ufortrødent, uden at
verdenssamfundet tilsyneladende kan eller vil gribe ind. Det er
frygteligt at skulle sige, at vi må leve med, at der altid har været
og altid vil være forfølgelse pga. religiøs overbevisning. Men netop
leve med og ikke lukke øjnene for denne virkelighed.

Det er derfor glædeligt, at Folkekirkens mellemkirkelige Råd af
Folkekirkens Fællesfond har fået bevilliget et beløb på kr. 100.000
til at gøre en indsats for, at menigheder i højere grad går ind i
medleven på dette område. I flere stifter er der allerede årlige
forbønsgudstjenester i domkirken for forfulgte kristne. Kan en
sådan medleven sprede sig til sogneniveau? Dels ved
tilbagevendende anledninger i løbet af kirkeåret, dels ved
påkaldelse og forbøn i den almindelige ugentlige
søndagsgudstjenestes liturgi.

I disse bestræbelser vil det være helt afgørende, at de
mellemkirkelige stiftsudvalg aktivt arbejder med på sagen.

 

Af Birger Nygaard

Medarbejder vedr. mission

Deltag selv

Foredrag

Læs mere om projektet på
hjemmesiden her.

Klaus Wivel talte om de
efterladte kristne i Mellemøsten
i København den 7. november
2013 med udgangspunkt i
bogen "Den sidste nadver".
Kristeligt Dagblad og
Folkekirkens mellemkirkelige
Råd stod bag arrangementet.
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Om os
Folkekirken samarbejder 
med andre kirker i ind- og 
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Arbejdet koordineres  
af Folkekirkens mellem-
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informerer om og 
inspirerer til mellem-
kirkeligt samarbejde
gennem projekter, 
konferencer og udgivelser.

 

 

 

Kollekt

I 2013 blev der indsamlet i alt 43.335,22 kr, som er sendt videre til
Bagdad. 

Læs mere om Irak og St. Georges kirke her.

Indbetaling af det indsamlede beløb 

Beløb indsamlet til kristne i Bagdad kan indsættes på konto 2191-
0721 595 714 (mærk "Kollekt"). 

Projekt om trosfrihed og forfulgte kristne 

Kollekten er en del af Folkekirkens mellemkirkelige Råds
projekt "Trosfrihed - forfulgte kristne".

Folkekirken udfordres med jævne mellemrum til at tage
problemstillingen omkring forfulgte kristne og trosfrihed i verden
op, og Folkekirkens mellemkirkelige Råd har derfor besluttet at
tage opgaven på sig foreløbigt gennem fokus på kirkerne i Irak.

I kollektperioden "Trinitatis II, høst", 14.-22. søndag efter Trinitatis
samler menigheder over hele landet ind til folkekirkens
mellemkirkelige arbejde. 

Den mellemkirkelige insamling 2013 gik til klinikken ved St.
George’s kirke i Bagdad, som også vil modtage kollekten for 2014.

Klinikken modtager ca. 2000 patienter om måneden. Alle bliver
behandlet gratis.

Blandt medarbejderne findes kristne såvel som både sunni- og
shiamuslimer.

Det koster ca. 110.000 kr. om måneden at drive klinikken. 

Klinikken råder over en tandlæge, et apotek og eget
laboratorium.

Billeder fra Irak

Download kort PowerPoint
præsentation om klinikken ved
St. Georges' kirke i Bagdad.
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gennem projekter, 
konferencer og udgivelser.

 

 

 

Kirkernes Verdensråd

Folkekirken har været medlem af Kirkernes Verdensråd, en af de
kirkeligt set bredeste platforme for kirkelig dialog, som findes,
siden det blev stiftet i 1948.

Kirkernes Verdensråds øverste styringsorgan er
generalforsamlingen, som mødes hver 7 år. I 2013 var Sydkorea
vært for Verdensrådets 10. generalforsamling med op imod 1000
delegerede og 4000 gæster. Folkekirken havde tre pladser, som
Folkekirkens mellemkirkelige Råd udpegede delegater til at udfylde.
Herudover fik folkekirken tildelt to pladser med et særligt mandat.

Delegerede for folkekirken ved generalforsamlingen i 2013 var
biskop Peter Fischer-Møller, politisk rådgiver Kirsten Auken, samt
cand. theol. Karen Frendø Sørensen (ungdomsdelegat). Herudover
deltog som delegeret med særligt mandat biskop Sofie Petersen,
repræsentant for oprindelige folk, samt domprovst Anders
Gadegaard, udgående medlem af Verdensrådets forretningsudvalg.

Kirsten Auken og Sofie Petersen blev valgt ind i Verdensrådets
Centralkomite. Centralt for arbejdet de kommende år bliver:
Kirkernes enhed, kirkernes missionsopgaver, kirkernes rolle i
klimadebatten, trosfrihed/forfulgte kristne samt oprindelige folk.

 

Af Jørgen Skov Sørensen

Sekretariatschef, Folkekirkens mellemkirkelige Råd

Blog fra Busan

Kirsten Auken og biskop Sofie
Petersen blev valgt til Kirkernes
Verdensråds Centralkomité.

Ord og handling? / biskop
Sofie Petersen 

Når det går lige i hjertet på
én / Kirsten Lund Larsen 

Fra konference og papir til
virkelighed – hvordan?
/Birger Nygaard 

En samtale på tværs af
Atlanten / Kirsten Auken 

Kirkedage i megaformat!
/ Christen Staghøj
Sinding 

En økumenisk forbryder?
/ Jørgen Skov Sørensen

Forventningens …..?!- om
glæde og forvirring på vej
til  Kirkernes Verdensråds
generalforsamling i Busan /
biskop Peter Fischer-
Møller 

Tanker fra youth pre-
assembly /Karen Frendø
Ebbesen 

”Verdens Kirkedage” i
Sydkorea / domprovst
Anders Gadegaard

Folkekirkens mellemkirkelige Råd · Peter Bangs Vej 1 · DK-2000 Frederiksberg · interchurch(at)interchurch.dk · Tlf +45 3311 4488

http://www.interchurch.dk/om-os/aarsberetning/kv-generalforsamling/?tx_ghfontsize_pi1%5Baction%5D=smaller
http://www.interchurch.dk/om-os/aarsberetning/kv-generalforsamling/?tx_ghfontsize_pi1%5Baction%5D=reset
http://www.interchurch.dk/om-os/aarsberetning/kv-generalforsamling/?tx_ghfontsize_pi1%5Baction%5D=larger
http://www.adgangforalle.dk/
http://www.interchurch.dk/fast-indhold/tip-en-ven/?tipUrl=http%3A%2F%2Fwww.interchurch.dk%2Findex.php%3Fid%3D5948
http://www.interchurch.dk/nc/om-os/aarsberetning/kv-generalforsamling/?print=1
http://www.interchurch.dk/english/
http://www.interchurch.dk/
http://www.interchurch.dk/om-os/
http://www.interchurch.dk/om-os/
http://www.interchurch.dk/om-os/hvordan-arbejder-raadet/
http://www.interchurch.dk/om-os/raadets-moeder/
http://www.interchurch.dk/om-os/arbejdsgrupper/
http://www.interchurch.dk/om-os/formaal/
http://www.interchurch.dk/om-os/lovgrundlag/
http://www.interchurch.dk/om-os/oekonomi/
http://www.interchurch.dk/om-os/historie/
http://www.interchurch.dk/projekter/
http://www.interchurch.dk/internationale-org/
http://www.interchurch.dk/folkekirkens-mission/
http://www.interchurch.dk/danske-kirkers-raad/
http://www.interchurch.dk/kontakt/
http://www.interchurch.dk/materialer/
http://www.interchurch.dk/ledige-stillinger/
http://mellemkirkelig.wordpress.com/category/kv-generalforsamling/
http://mellemkirkelig.wordpress.com/2013/11/09/ord-og-handling/
http://mellemkirkelig.wordpress.com/2013/11/09/ord-og-handling/
http://mellemkirkelig.wordpress.com/2013/11/09/ord-og-handling/
http://mellemkirkelig.wordpress.com/2013/11/09/nar-det-gar-lige-i-hjertet-pa-en/
http://mellemkirkelig.wordpress.com/2013/11/09/nar-det-gar-lige-i-hjertet-pa-en/
http://mellemkirkelig.wordpress.com/2013/11/09/nar-det-gar-lige-i-hjertet-pa-en/
http://mellemkirkelig.wordpress.com/2013/11/08/fra-konference-og-papir-til-virkelighed-hvordan/
http://mellemkirkelig.wordpress.com/2013/11/08/fra-konference-og-papir-til-virkelighed-hvordan/
http://mellemkirkelig.wordpress.com/2013/11/08/fra-konference-og-papir-til-virkelighed-hvordan/
http://mellemkirkelig.wordpress.com/2013/11/08/fra-konference-og-papir-til-virkelighed-hvordan/
http://mellemkirkelig.wordpress.com/2013/11/06/en-samtale-pa-tvaers-af-atlanten/
http://mellemkirkelig.wordpress.com/2013/11/06/en-samtale-pa-tvaers-af-atlanten/
http://mellemkirkelig.wordpress.com/2013/11/06/en-samtale-pa-tvaers-af-atlanten/
http://mellemkirkelig.wordpress.com/2013/11/06/en-samtale-pa-tvaers-af-atlanten/
http://mellemkirkelig.wordpress.com/2013/11/05/kirkedage-i-megaformat/
http://mellemkirkelig.wordpress.com/2013/11/05/kirkedage-i-megaformat/
http://mellemkirkelig.wordpress.com/2013/11/05/kirkedage-i-megaformat/
http://mellemkirkelig.wordpress.com/2013/11/05/kirkedage-i-megaformat/
http://mellemkirkelig.wordpress.com/2013/11/05/kirkedage-i-megaformat/
http://mellemkirkelig.wordpress.com/2013/11/02/en-okumenisk-forbryder/
http://mellemkirkelig.wordpress.com/2013/11/02/en-okumenisk-forbryder/
http://mellemkirkelig.wordpress.com/2013/11/02/en-okumenisk-forbryder/
http://mellemkirkelig.wordpress.com/2013/11/01/forventningens/
http://mellemkirkelig.wordpress.com/2013/11/01/forventningens/
http://mellemkirkelig.wordpress.com/2013/11/01/forventningens/
http://mellemkirkelig.wordpress.com/2013/11/01/forventningens/
http://mellemkirkelig.wordpress.com/2013/11/01/forventningens/
http://mellemkirkelig.wordpress.com/2013/11/01/forventningens/
http://mellemkirkelig.wordpress.com/2013/10/30/tanker-fra-youth-pre-assembly/
http://mellemkirkelig.wordpress.com/2013/10/30/tanker-fra-youth-pre-assembly/
http://mellemkirkelig.wordpress.com/2013/10/30/tanker-fra-youth-pre-assembly/
http://mellemkirkelig.wordpress.com/2013/10/30/tanker-fra-youth-pre-assembly/
http://mellemkirkelig.wordpress.com/2013/10/25/verdens-kirkedage-i-sydkorea/
http://mellemkirkelig.wordpress.com/2013/10/25/verdens-kirkedage-i-sydkorea/
http://mellemkirkelig.wordpress.com/2013/10/25/verdens-kirkedage-i-sydkorea/
http://mellemkirkelig.wordpress.com/2013/10/25/verdens-kirkedage-i-sydkorea/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+joufsdivsdiAjoufsdivsdi/el');


AAA

interchurch.dk > Om os > Årsberetning > KEK generalforsamling

Om os

Hvordan arbejder Rådet?

Rådets møder

Arbejdsgrupper

Formål

Lovgrundlag

Økonomi

Historie

Årsberetning

Formandens indledning

Sekretariatets årsberetning

Trosfrihed - forfulgte
kristne

Kollekt

KV generalforsamling

KEK generalforsamling

Danske Kirkedage

Danske Kirkers Råd

Leuenberg 40 år

Porvoo får ny formand

LVF og reformationen

Babelfisk

Samtaler med
Metodistkirken

Mission i folkekirken

Tendensanalyse

A brief Guide

Rådets medlemmer

Sekretariatet

Regnskab

Projekter

Internationale org.

Folkekirkens Mission

Danske kirkers Råd

Kontakt

Materialer

Ledige stillinger

 

Om os
Folkekirken samarbejder 
med andre kirker i ind- og 
udland.

Arbejdet koordineres  
af Folkekirkens mellem-
kirkelige Råd, der
informerer om og 
inspirerer til mellem-
kirkeligt samarbejde
gennem projekter, 
konferencer og udgivelser.

 

 

Konferencen for Europæiske Kirker
(KEK)

En gennemgribende organisationsændring stod for døren på
sommerens KEK-generalforsamling i Budapest. En ændring, som
kommer til at afspejle de forandringer, der er sket i europæisk
kirkeliv gennem de sidste tyve år. Og der er sket meget store
forandringer i, hvordan det mellemkirkelige møde praktiseres.
Behovet for generalforsamlinger og centralkomitéer er mindre, når
folk fra alle kirker samles i andre fora – og det gør de – på alle
mulige faconer: I Taizéklostret i Frankrig og Iona i Skotland, til
Deutsche Kirchentag og på pilgrimsvandringer samles flok på tværs
af kristne konfessioner uden de forbehold, der var engang.

Men en af grundene til, at det kan lade sig gøre, er, at der er
formelle aftaler mellem kirkerne. Aftaler om, at man anerkender
hinandens forståelse af at være sand kirke, hinandens trosfrihed og
den fælles arv. Aftaler om, at vi er forpligtet til at være i fortsat
dialog med hinanden som kirker. KEK er det bredeste forum i
Europa for den slags aftaler.

Efter generalforsamlingen står vi med en organisation, som er
blevet slanket i nogen grad, og hvis levedygtighed vil bero på,
hvordan beslutningerne fra 2013 bliver implementeret. Folkekirken
såvel som de 114 andre medlemskirker har nu en enestående
mulighed for at præge udformningen af det nye KEK. Dette
tilstræbes gennem samarbejde med især den nordisk-baltiske
region samt gennem sognepræst og mediekonsulent Christian Roar
Pedersens suppleantfunktion i KEKs nye bestyrelse.

 

Af Rebekka Højmark Svenningsen

Europa- og kommunikationsmedarbejder

Fakta om KEK 2013
KEK har 115 medlemskirker

Hovedkvarteret flyttes fra Genève til Bruxelles (2014-15)

Bestyrelsen består af 20 valgte medlemmer

Ny formand er Biskop Christopher Hill fra Church of England,
mens domprovst Karin Burstrand fra Svenska Kyrkan er
næstformand sammen med Metropolit Emmanuel af Frankrig
fra det ortodokse Økumeniske Patriarkat

Generalsekretær i overgangsperioden er Guy Liagre, præst
og tidligere generalsekretær for sammenslutningen af
protestantiske kirker i Belgien

KEK blev stiftet på Hotel Nyborg Strand i 1959

Nye vedtægter for KEK

Besked til alle medlemskirker fra generalforsamlingen

 

 

 

"And now, what are you waiting for?" var tema for
generalforsamlingen.

 

 

Blog fra Budapest

Der stemmes for de nye
vedtægter for Konferencen for
Europæiske Kirker.
Folkekirkens delegation i
forgrunden med Mette
Ladefoged (medlem af
Centralkomitéen indtil 2013),
biskop Elisabeth Dons
Christensen, Karsten Fledelius,
Christian Arffmann og Christian
Roar Pedersen.

KEKs generalforsamling fra
en stewards perspektiv

/Janni Persson 
“Der er håb for kirkernes
fællesskab i Europa”

/Christian Arffmann 
Valg til bestyrelsen – og
vejen fremad /Karsten
Fledelius

Dramatisk lørdag og
fredeligere søndag i
Budapest  /Karsten
Fledelius

Et fællesskab i Den
treenige Guds navn
forpligter /Elisabeth Dons
Christensen

Kan en splittet kirke vidne
om Kristus? /Christian
Roar Pedersen

Festlig økumenisk
åbningsgudstjeneste i
Paulus’ fodspor /Christian
Arffmann

Europas kirker til historisk
møde i Budapest
/Rebekka Højmark

Svenningsen 
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Sejltur på Donau - den økumeniske båd.

 

 

Morgenandagt efter protestantisk tradition. 

 

 

Folkekirkens mellemkirkelige Råd · Peter Bangs Vej 1 · DK-2000 Frederiksberg · interchurch(at)interchurch.dk · Tlf +45 3311 4488

javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+joufsdivsdiAjoufsdivsdi/el');


AAA

interchurch.dk > Om os > Årsberetning > Danske Kirkedage

Om os

Hvordan arbejder Rådet?

Rådets møder

Arbejdsgrupper

Formål

Lovgrundlag

Økonomi

Historie

Årsberetning

Formandens indledning

Sekretariatets årsberetning

Trosfrihed - forfulgte
kristne

Kollekt

KV generalforsamling

KEK generalforsamling

Danske Kirkedage

Danske Kirkers Råd

Leuenberg 40 år

Porvoo får ny formand

LVF og reformationen

Babelfisk

Samtaler med
Metodistkirken

Mission i folkekirken

Tendensanalyse

A brief Guide

Rådets medlemmer

Sekretariatet

Regnskab

Projekter

Internationale org.

Folkekirkens Mission

Danske kirkers Råd

Kontakt

Materialer

Ledige stillinger

 

Om os
Folkekirken samarbejder 
med andre kirker i ind- og 
udland.

Arbejdet koordineres  
af Folkekirkens mellem-
kirkelige Råd, der
informerer om og 
inspirerer til mellem-
kirkeligt samarbejde
gennem projekter, 
konferencer og udgivelser.

 

 

Danske Kirkedage
Rådet har i 2013 været repræsenteret med en stand på Danske
Kirkedage, som er en del af Danske Kirkers Råds aktiviteter.
Danske Kirkedage blev afholdt i Aalborg i dagene 9. – 12. maj.

Danske Kirkedage er en unik mulighed for at præsentere Rådets
arbejde i en videre folkekirkelig og økumenisk sammenhæng, og
Rådet har tradition for at medvirke med en udstillingsstand, hvor
inspirationsmaterialer og publikationer præsenteres. 

Udover en udstillingsstand på Kirkedagene arrangerede Rådet en
gudstjeneste, hvor Rådets publikation ”Babelfisk”, der indeholder
liturgimateriale til brug ved gudstjenester på tværs af sprog, blev
præsenteret og afprøvet.

Endeligt var Rådet arrangør og vært ved en række workshops med
temaer indenfor global kristendom og trosfrihed/forfulgte kristne.
De kristnes situation i det borgerkrigshærgede Syrien samt
udviklingen i den stærkt voksende kirke i Kina fik her særlig
opmærksomhed med velbesøgte oplæg fra Rådets internationale
gæster. 

Om Danske Kirkedage

Kirkedage er blevet afholdt hvert tredje år siden 1968

I 2016 kommer Kirkedage til København

Læs mere på hjemmesiden 

Den mellemkirkelige stand på Mulighedernes Marked.

 

 

Rosangela Jarjour er generalsekretær i The Fellowship of the Middle
East Evangelical Churches og kommer selv fra Syrien. Her bliver
hun interviewet af Edward Broadbridge.
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Om os
Folkekirken samarbejder 
med andre kirker i ind- og 
udland.

Arbejdet koordineres  
af Folkekirkens mellem-
kirkelige Råd, der
informerer om og 
inspirerer til mellem-
kirkeligt samarbejde
gennem projekter, 
konferencer og udgivelser.

 

 

 

Danske Kirkers Råd
Folkekirkens mellemkirkelige Råd varetager folkekirkens
mellemkirkelige kontakter på nationalt niveau. Dette sker først og
fremmest gennem Danske Kirkers Råd, hvor Folkekirken er
medlem, repræsenteret gennem biskop Peter Fischer-Møller,
Roskilde Stift, og sognepræst og medlem af Folkekirkens
mellemkirkelige Råd, Christian Roar Pedersen, Aalborg Stift. 

Danske Kirkers Råd er en national platform for samtale kirkerne
imellem, hvor en samlet stillingtagen eller dialog skønnes mulig og
givtig. Trods den store forskel i størrelsen mellem folkekirken,
frikirkerne, den katolske og ortodokse kirke er Danske Kirkers Råd
også det sted, hvor alle kirker har samme indflydelse, når det
kommer til afstemninger.

Herudover engagerer medlemmer af Folkekirkens mellemkirkelige
Råd sig løbende i nogle af de arbejdsgrupper og udvalg, som
Danske Kirkers Råd administrerer. I 2013 gælder dette primært
Paul Verner Skærved og domprovst Anders Gadegaard, der udpeget
af Rådet har siddet med i Danske Kirkers Råds ”Kontaktgruppe
mellem kristne og muslimer”.

 

Af Jørgen Skov Sørensen, sekretariatschef i Folkekirkens
mellemkirkelige Råd

 

Danske Kirkers Råd er med 15 kirker og 45 kirkelige
organisationer og mellemkirkelige stiftsudvalg den bredeste og
største økumeniske organisation i Danmark. 

WWW.
www.danskekirkersraad.dk
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med andre kirker i ind- og 
udland.
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Leuenberg Kirkefællesskabet
40 år med protestantisk kirkefællesskab

”Vi er jo ikke hverken Luthers eller Calvins papagøjer, men skal i
lydhørhed overfor skriften give vores svar på nutidens
udfordringer,” sagde Eberhard Harbsmeier i sin prædiken ved den
danske fejring af Leuenberg Kirkefællesskabets 40-årsjubilæum.

At lutherske, reformerte og metodistiske kirker over hele Europa
arbejder for kirkefællesskab hinanden imellem er værd at fejre. Det
er ikke en selvfølge. Kirker, som i tidligere tider har haft svære
problemer med hinanden, har gennem samarbejdet om Leuenberg
Konkordien fra 1973, nået et niveau af kirkefællesskab, som er
bemærkelsesværdigt i europæisk sammenhæng. 40-årsjubilæet er
blevet fejret over hele Europa, og søndag den 17. november 2013
blev det fejret i den reformerte kirke i København, hvor
Folkekirkens mellemkirkelige Råd, Den reformerte Synode og
Metodistkirken inviterede til fest.

Ved fejringen deltog bl.a. gæster fra Baptistkirken i Danmark og
Den Katolske kirke sammen med medlemmer af de lokale
menigheder og mennesker, der har været aktive i Leuenberg-
samtalerne gennem årene. 

Fejringen indledtes med et miniseminar med temaerne:

Historisk blik mod et kirkefællesskab, ved lic.theol. Rose-Marie
Frost-Christensen fra den fransk reformerte menighed i København;

Leuenberg Kirkefællesskabet, første og anden generation,
ved teolog og præst i Metodistkirken Jørgen Thaarup, som satte
fokus på de forskelle i opfattelsen af fællesskabet, der kan spores i,
at kirkerne har tilsluttet sig på forskellige tidspunkter og med
forskellige forventninger;

Om vigtigheden af protestantiske stemmer i Europa, ved
lektor på menighedsfakultetet i Århus, Kurt E. Larsen, som satte
ord på, hvad protestantismens rolle har været og kan være i en
Europæisk sammenhæng.

Herefter kunne deltagerne lytte til musik ved organist Mikael
Garnæs og violinist Bjørn Klamer inden gudstjenesten blev fejret
med kirkens præst, Axel Bargheer som liturg og Eberhard
Harbsmeier som prædikant.

Arrangementet rundedes af med en reception i kirkens krypt.

 

Af Rebekka Højmark Svenningsen 

Europa- og kommunikationsmedarbejder i Folkekirkens
mellemkirkelige Råd

Sagt og skrevet i
2013

Om Leuenberg
Om folkekirken og Leuenberg
Kirkefællesskabet

Leuenberg Kirkefællesskabets
hjemmeside

Pastor Axel Bargheer var liturg
ved gudstjenesten i den
reformerte kirke.

Kirsten Jørgensen

Hent oplæg og prædiken fra
fejringen her.

Læs kronikken "Fyrre års
fællesskab mellem
protestantiske kirker" af
sognepræst Kirsten Jørgensen,
medlem af Leuenberg
Kirkefællesskabets råd.
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Porvoo Fællesskabet
Porvoo Fællesskabet, som består af lutherske kirker i Norden og
Baltikum, og anglikanske kirker i Storbritannien og Irland, holder
løbende møder og konsultationer, hvor man dels drøfter fælles
anliggender og udfordringer og dels konsulterer hinanden omkring
teologiske spørgsmål, der har med kirkernes liv at gøre. Porvoo
Fællesskabet er tillige et gudstjenestefejrende fællesskab.

Porvoo Fællesskabet går en spændende tid i møde, da man inden
for fællesskabet netop har besluttet at optage to nye lutherske
medlemskirker. De to nye kirker er Den lutherske Kirke i
Storbritannien og Den lettiske Udlandskirke.

Samtidig har Porvoo Fællesskabet fået ny ledelse. Man har i Porvoo
Fællesskabet et delt formandskab, en luthersk og en anglikansk
formand. Dette formandskab består nu af Michael Jackson, som er
anglikansk ærkebiskop i Dublin, Irland, samt af Peter Skov-
Jakobsen, der er folkekirkens biskop over Københavns Stift.

Da Porvoo Fællesskabet ikke har noget sekretariat, er der nedsat
en kontaktgruppe, bestående af en person fra hver medlemskirke.

 

Af Thorsten Rørbæk 

Teologisk medarbejder i Folkekirkens mellemkirkelige Råd

Gudstjeneste på Island i forbindelse med et møde i Porvoo
Fællesskabet. Biskopperne Peter Skov-Jakobsen og Martin
Wharton uddeler nadveren.

 

 

Biskopperne i Porvoo Fællesskabet mødtes i Island, oktober 2013.

Skrevet om Porvoo i
2013
Liturgi i økumenisk kontekst

Biskop Peter Skov-Jakobsen er
ny formand for Porvoo
Fællesskabet

Hvad er diakonat?

Om Porvoo
Om folkekirken og Porvoo

Porvoo Fællesskabets
hjemmeside
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Om os
Folkekirken samarbejder 
med andre kirker i ind- og 
udland.

Arbejdet koordineres  
af Folkekirkens mellem-
kirkelige Råd, der
informerer om og 
inspirerer til mellem-
kirkeligt samarbejde
gennem projekter, 
konferencer og udgivelser.

 

 

 

Det lutherske Verdensforbund
Det lutherske Verdensforbund er med sine 142 medlemskirker i 79
lande et globalt konfessionelt kirkefællesskab. Den globale
tilstedeværelse indebærer, at medlemskirkerne befinder sig i meget
forskelligartede kontekster, hvilket præger deres virke. Forbundets
arbejdsgrene spænder vidt og inkluderer teologi, mission, udvikling
og diakoni.

På baggrund af sin lutherske arv gør Det lutherske Verdensforbund
en del ud af forberedelserne til reformationsfejringen. Som en del af
denne markering har man sammen med Den katolske Kirke udgivet
en fælles fremstilling af reformationshistorien med titlen "From
Conflict to Communion". I forlængelse heraf arbejder man på et
fælles luthersk-katolsk andagtsmateriale, som kan bruges lokalt,
hvor lutherske og katolske menigheder lever side om side.

I Danmark arbejdes der også på forberedelserne til
reformationsfejringen. I alle folkekirkens stifter er der således
nedsat udvalg til koordinering af de mange aktiviteter, ligesom der
på nationalt niveau er nedsat et præsidium for
reformationsfejringen. Tidligere biskop i Haderslev stift, Niels Henrik
Arendt er udpeget til folkekirkens teologiske rådgiver vedr.
reformationsjubilæet.

 

Af Thorsten Rørbæk

Teologisk medarbejder i Folkekirkens mellemkirkelige Råd

Skrevet om Det
lutherske
Verdensforbund
Protestantism in China: Open
for sharing – open for
suggestions

Hvordan fejrer man de andres
fester? Katolikkerne og
reformationsjubilæet

Om Det lutherske
Verdensforbund
Om folkekirken og Det
lutherske Verdensforbund

Det lutherske verdensforbunds
hjemmeside

Reformationsjubilæet i
Danmark

Niels Henrik Arendt er
koordinator for folkekirkens
aktiviteter i forbindelse med
reformationsjubilæet 2017.
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Om os
Folkekirken samarbejder 
med andre kirker i ind- og 
udland.

Arbejdet koordineres  
af Folkekirkens mellem-
kirkelige Råd, der
informerer om og 
inspirerer til mellem-
kirkeligt samarbejde
gennem projekter, 
konferencer og udgivelser.

 

 

 

Babelfisk - ny liturgibog
- Temagudstjenester på tværs af sprog

Folkekirkens mellemkirkelige Råd ønsker at udbrede kendskabet til
salmer og liturgier fra andre kirker i hele verden. I 2013 udkom
denne bog på Aros Forlag med støtte fra Folkekirkens
mellemkirkelige Råd. Den er blevet til på baggrund af en
generalforsamling i Det lutherske Verdensforbund, hvor deltagerne
blev inspireret af de mange gudstjenester i forskellige former, de
oplevede. I denne multinationale sammenhæng blev det nødvendigt
at anvende metoder i liturgien, som kunne forstås på tværs af
sprog.

 

Babelfisk - Temagudstjenester på tværs af sprog

Af Ulla Morre Bidstrup, Mette Marbæk Johansen, Hanna
Broadbridge, Kirsten Jørgensen. 

Liturgisk håndbog, som bestræber sig på at gå på tværs af sprog,
kultur og nationalitet samtidig med, at de grundlæggende
elementer i en luthersk gudstjeneste er bevaret i ny fortolkning. 

Udgivelsen kan købes hos Aros Forlag. 

Pris 199,- 

ISBN: 978-87-7003-689-4

Se et uddrag af bogen her.

Læs om...

Salmer og liturgier

Ulla Morre Bidstrup præsenterer
bogen.

 

 

Her er salmebøger og liturgier
på flere sprog.
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Om os
Folkekirken samarbejder 
med andre kirker i ind- og 
udland.

Arbejdet koordineres  
af Folkekirkens mellem-
kirkelige Råd, der
informerer om og 
inspirerer til mellem-
kirkeligt samarbejde
gennem projekter, 
konferencer og udgivelser.

 

 

 

Samtaler med Metodistkirken i Danmark
Den danske Folkekirke fører bilaterale samtaler med Metodistkirken
i Danmark.

Samtalegruppen mødes to gange årligt og drøfter relevante
teologiske emner og problemstillinger. Der er til lejligheden nedsat
et udvalg af Folkekirkens mellemkirkelige Råd med afsæt i Rådets
teologiske arbejdsgruppe.

Samtalegruppen ledes af et delt formandskab, bestående af
henholdsvis en biskop fra Metodistkirken og en biskop fra Den
danske Folkekirke. Både Metodistkirken og Den danske Folkekirke
har tilsluttet sig Leuenberg Kirkefællesskabet, hvorfor løbende
samtaler mellem de to kirkesamfund er en naturlig udvikling.

Der er allerede ført lignende samtaler mellem Metodistkirken og
flere af de andre nordiske folkekirker. Selvom der størrelsesmæssigt
er forskel på de to kirkesamfund i Danmark, er begge konfessioner
på verdensplan ganske store, ligesom de findes repræsenteret i en
række lande.

Samtalerne mellem de to kirkesamfund i Danmark er foreløbigt
berammet til at slutte i 2015.

 

Af Thorsten Rørbæk 

Teologisk medarbejder i Folkekirkens mellemkirkelige Råd
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med andre kirker i ind- og 
udland.

Arbejdet koordineres  
af Folkekirkens mellem-
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inspirerer til mellem-
kirkeligt samarbejde
gennem projekter, 
konferencer og udgivelser.

 

 

 

Mission i Folkekirken – et begreb i udvikling
Mission og folkekirke. Er der tale om uforenelige størrelser eller
livsnødvendig sammenhæng. Det er kun glædeligt, at der føres en
livlig debat herom i den folkekirkelige andedam.  Den ville der ikke
have været meget energi i for 20 år siden. Men missions-ordet
dukker nu op frem med stigende hyppighed. Dels fordi der er
nogen, der vover ”at missionere”. Dels fordi vi måske er alt for
mange, der holder os tilbage på grund af stor usikkerhed om, hvad
vi taler om og har med at gøre. Det er således mere safe at bruge
eufemismer som undervisning, babysalmesang,
spaghettigudstjenester, natkirke m.v.

I den aktuelle debat - og mudderkastning i forbindelse hermed -
ville det være en stor fordel, om alle partner i debatten ikke
baserer deres argumentation på missionsmisforståelser, der
fremmaner stiliserede 1-200 år gamle karikaturer heraf.
Missionsteologien er i dag et af de mest vitale teologiske felter
overhovedet.  Her arbejdes der netop med løbende at udvikle
forståelse og praksis omkring kirkens sendelse til alle verdens vidt
forskellige kulturer og kontekster.  Selv en dansk kultur med
stigende fremmedgørelse mellem kirke og folk. 

Årets bidrag til kvalificering af debatten er Kirkernes Verdensråds
nye missionsdokument, der nu er oversat til dansk med
titlen "Sammen for livet". Det er 30 år siden der fra denne
sammenhæng sidst blev udsendt et sådant dokument, som hermed
opfanger en række væsentlige elementer i ny forståelse af mission.
Et studium heraf gør det åbenbart, at man ikke kan tale om kirke
uden mission. Og at mission er en integreret del af arbejdet for
enhver i folkekirken. Velkommen til folkekirkens missionsvirkelighed
anno 2014. 

 

Af Birger Nygaard 

Medarbejder vedr. mission

Dr. theol. Viggo Mortensen taler om mission på Folkekirkens
mellemkirkelige Råds møde med repræsentanter fra stifterne,
januar 2013.

Mere om
folkekirkens mission

Skrevet om Mission i
2013
Mission i en brydningstid,
analyse v. Mogens S.
Mogensen, medlem af
Folkekirkens mellemkirkelige
Råd.

På hjemmesiden.
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Tendensanalyse: Opbrud i stiftsudvalgene

Hvad er det, der sker? På stiftsrådsmødet i Roskilde den 20.
februar besluttede rådet at sammenlægge stiftsudvalgene for
mellemkirkeligt arbejde, religionsmøde og mission. For et par
måneder siden besluttede stiftsrådet på Lolland-Falster det
samme, ligesom det tidligere i 2013 var sket i Viborg stift. På
Fyn er et nyt, fælles råd med de tre arbejdsvinkler under
oprettelse.
 

Der er ikke tale om en koordineret
bevægelse. Men i forbindelse med en ny
stiftsrådsperiode har flere stifter ønsket at
gennemtænke udvalgsstrukturen, hvilket har
ført til disse sammenlægninger. Der kan
findes begrundelser herfor i lokale forhold i
hvert stift. Men opbruddet i flere stifter på
én gang har flere fælles træk:

Forenkling
Ønske om at reducere antallet af udvalg,
idet det kan være bedre med ét slagkraftigt
udvalg end to-tre mindre udvalg. Til ethvert udvalg hører ansatte og
frivillig-ressourcer, budget, kommunikationsbehov. Ét udvalg kræver
mindre end tre. Men fusionerne er ikke motiveret af
besparelsesønsker. Tværtimod ønsker man at kunne nå noget mere
ved at samle kræfterne.

Samme sag
Det er ikke til at skille de tre anliggender ad. Det bliver mere og
mere tydeligt, at det mellemkirkelige, religionsmødet og mission
hænger uløseligt sammen. Det er ikke blot praktisk begrundet. Men
det er en både teologisk og metodisk fejlslutning at skille de tre
anliggender. Det viser sig fx i missionsselskabers tilbud til
sognemenigheder, der som regel udviser lige store dele af de tre
facetter. Tilsammen udgør de tre en helhed, der i forhold til dagens
virkelighed lokalt og globalt er meget mere dækkende.

Samme menigheder
Endelig har de tre anliggender det tilfælles, at de henvender sig til de
samme sogne. Det er altså de samme præster og menighedsråd
m.v., der er modtagere af materialer og engagementsmuligheder. 
Gennem en sammenføring af de tre elementer bliver det enklere for
en menighed at forholde sig til den samlede palet og vælge det, der
passer lokale traditioner og behov bedst.

Ved fusioner er der altid fare for, at der mistes energi og
engagement. For at imødegå det og tværtimod at skabe nyt
engagement og vitalitet i stiftsudvalgsarbejdet har Folkekirkens
mellemkirkelige Råd sammen med Folkekirke og Religionsmøde
planlagt en arbejdskonference på Nyborg Strand om Det gode
samarbejde på tværs i Folkekirken. Det er en konference tilrettelagt
specifikt for udvalgsmedlemmer i disse de tre typer af stiftsudvalg. 

Læs mere om konferencen her – og tilmeld dig i tide, inden der
meldes udsolgt!

Birger Nygaard
Medarbejder vedrørende folkekirkens mission

<- Tilbage

Flere nyheder
Ribes biskop: Uden
internationale samtaler bliver
vi trængt

Stubkjær: Koordiner indsatsen
centralt og lokalt!

Husk de lidende trosfæller i
julens gudstjenester!
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A brief Guide to the Evangelical Lutheran
Church in Denmark
En introduktion til folkekirken på engelsk udkom i efteråret
2013. Bogen er en oplagt gaveidé for kirkefolk der rejser eller får
besøg. Den henvender sig til alle ikke-dansktalende, der gerne vil
have en overskuelig introduktion til folkekirken, dens historie, dens
struktur og dens betydning i det danske samfund i dag. 

Gennem bogens syv artikler introduceres den ikke-dansktalende
læser til: 

The History (Martin Schwarz Lausten)

The Tradition of Freedom – med særligt fokus på Grundtvigs
betydning for folkekirken (Birgitte Stoklund Larsen)

The Music (Erik Norman Svendsen)

The Danes (dvs. danskernes brug af folkekirken, af Marie Vejrup
Nielsen)

The Activities (Mogens S. Mogensen)

The Pastor (Kirsten Donskov Felter)

The Church Interrelated (dvs. folkekirken i forhold til resten af
verden, Peter Lodberg). 

 

Bogen er udgivet i samarbejde mellem Folkekirkens mellemkirkelige
Råd og Aros Forlag og med støtte fra DSUK, Fyns Stift, Haderslev
Stift, Københavns Stift, Lolland-Falsters Stift, Roskilde Stift, Viborg
Stift, Aalborg Stift og Aarhus Stift. 

Læs et uddrag
The Tradition of Freedom af Birgitte Stoklund Larsen

Uddrag af bogen her kan downloades her.

Køb bogen

A brief Guide to
The Evangelical Lutheran
Church in Denmark

Rebekka Højmark Svenningsen,
red. 
Aros Forlag
88 sider

Artikler af:
Martin Schwarz Lausten 
Birgitte Stoklund Larsen
Erik Norman Svendsen
Marie Vejrup Nielsen
Mogens S. Mogensen
Kirsten Donskov Felter 
Peter Lodberg
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gennem projekter, 
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Rådets medlemmer 2013
Folkekirkens mellemkirkelige Råd har tretten medlemmer, som er udpeget af stiftsrådene 
i hvert af Danmarks ti stifter samt Grønland. I Rådet sidder også to biskopper udpeget af kirkeministeren.

Rådet er på valg hvert fjerde år. Et nyt råd tiltræder 1. april 2014.

 

 

Lektor Hanna Broadbridge (formand)
Granvænget 4
8920 Randers NV
Tlf.: 86 41 23 84
E-mail: mail(at)broadbridge.dk

 

 

Generalsekretær Torben Larsen
(kasserer)
Bogholder Allé 26, 1. th.
2720 Vanløse
Tlf.: 40 41 44 43
E-mail: torben.hyltebjerg(at)gmail.com

Sognepræst Torben Bramming
Puggaardsgade 3,1
6760 Ribe
Tlf.: 75 42 59 00
E-mail: tb@km.dk

Bent Normann Olsen
Søndre Boulevard 111 D
4930  Maribo
Tlf.: 54 60 81 62
Mobil: 24 24 36 17
E-mail: bentnormann.olsen(at)gmail.com 

 

Provst Torben Hjul Andersen
Herrestræde 1B
4200 Slagelse
Tlf.: 58 52 05 33
Mobil: 30 30 08 66
E-mail: than(at)km.dk

 

Domprovst Steffen Ravn Jørgensen
Sct. Olaigade 53
3000 Helsingør
Tlf.: 49 21 02 44
E-mail: srj(at)km.dk

Pens. studielektor Paul Verner Skærved
(næstformand)
Bagergade 48
5700 Svendborg
Tlf.: 62 21 09 46
Mobil: 40 25 64 96
Fax: 62 21 59 46
E-mail: paul-verner(at)mail.tele.dk

 

 

Ph.d., konsulent Mogens S. Mogensen 
N.J. Holms Park 55 
6070 Christiansfeld 
Tlf.: 26 17 57 12
E-mail: mogensen(at)intercultural.dk

 

Biskop Peter Skov-Jakobsen
Nørregade 11
1165 København K
Tlf.: 33 47 65 00 
E-mail: kmkbh(at)km.dk

 

Biskop Elisabeth Dons Christensen
Korsbrødregade 7
6760 Ribe
Tlf: 75 42 18 00  
Mobil: 21 45 77 85
Email: elch(at)km.dk

Biskop Sofie Petersen    
Box 90
3900 Nuuk
Tlf.: 00299 32 11 34
E-mail: sop(at)gh.gl

 

Sognepræst og mediekonsulent
Christian Roar Pedersen
Lindholmsvej 60
9400 Nørresundby
Tlf.: 23 20 30 99
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 E-mail: crpe(at)km.dk

 

 

Folkekirkens mellemkirkelige Råd · Peter Bangs Vej 1 · DK-2000 Frederiksberg · interchurch(at)interchurch.dk · Tlf +45 3311 4488

javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+dsqfAln/el');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+joufsdivsdiAjoufsdivsdi/el');


AAA

interchurch.dk > Om os > Årsberetning > Sekretariatet

Om os

Hvordan arbejder Rådet?

Rådets møder

Arbejdsgrupper

Formål

Lovgrundlag

Økonomi

Historie

Årsberetning

Formandens indledning

Sekretariatets årsberetning

Trosfrihed - forfulgte
kristne

Kollekt

KV generalforsamling

KEK generalforsamling

Danske Kirkedage

Danske Kirkers Råd

Leuenberg 40 år

Porvoo får ny formand

LVF og reformationen

Babelfisk

Samtaler med
Metodistkirken

Mission i folkekirken

Tendensanalyse

A brief Guide

Rådets medlemmer

Sekretariatet

Regnskab

Projekter

Internationale org.

Folkekirkens Mission

Danske kirkers Råd

Kontakt

Materialer

Ledige stillinger

 

Om os
Folkekirken samarbejder 
med andre kirker i ind- og 
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Arbejdet koordineres  
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kirkelige Råd, der
informerer om og 
inspirerer til mellem-
kirkeligt samarbejde
gennem projekter, 
konferencer og udgivelser.

 

 

 

Sekretariatets medarbejdere 2013
 

 

Jørgen Skov Sørensen
e-mail: jss@interchurch.dk
Sekretariatschef

Thorsten Rørbæk
e-mail: tr@interchurch.dk
Teologisk medarbejder

Rebekka Højmark Svenningsen
e-mail: rhs@interchurch.dk
Europa- og kommunikationsmedarbejder

Birger Nygaard
bn@interchurch.dk
Direkte tlf. 2482 4440 
Folkekirkens Mission

Susanne Bak Knudsen
e-mail: sbk@interchurch.dk
Sekretær og regnskabsfører

Dorte Laurberg Vedel
e-mail: dlv@interchurch.dk
Sekretær

Sekretariatet varetager Rådets daglige arbejde. Opgaverne er
blandt andre

at koordinere og administrere arbejdsgrupper, der er knyttet
til de forskellige arbejdsområder og til medlemskaber af
internationale organisationer

at koordinere udsendelse af personer til konferencer,
arbejdsgrupper og andre økumeniske fora, hvor folkekirken
kan bidrage med input, og hvor folkekirken kan hente
inspiration til det hjemlige arbejde

at servicere folkekirkemedlemmer, sogne, stifter, institutioner
og frie folkekirkelige organisationer med information og
materiale om folkekirkens mellemkirkelige engagement -
heriblandt udgivelse af nyhedsbreve på dansk og engelsk

at afholde konferencer og deltage i diverse fora i danske
sammenhænge, hvor information om og inspiration til
mellemkirkeligt arbejde kan være relevant

 

Mangler du noget?
Har du som journalist, studerende eller forsker brug for
information, som ikke er tilgængelig på hjemmesiden, såsom
fotos, downloads mv., kan sekretariatet hjælpe dig videre.
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Årsregnskab 2013 for Folkekirkens mellemkirkelige Råd 
 

RESULTATOPGØRELSE 
for perioden 1. januar – 31. december 2013 
 
 Regnskab  Budget Regnskab 
 2013  2013  2012 
 kr. 1000 kr. 1000 kr. 
 
Driftsomkostninger 
Udadvendt virksomhed 745.101   813  609 
Kontingenter  2.390.700  2.391 2.343 
Sekretariatet 3.046.956 3.143   2.972 
Rådets omkostninger    312.926           275      291 
 
Driftsomkostninger i alt: 6.495.683      6.622    6.215 
 
Driftsindtægter 
Tilskud, Finansloven 324.000  324  323 
Tilskud, Fællesfonden 6.121.108  6.121 6.104 
Fonde og bidrag 40.000  0  6 
Missionsselskaber, tilskud 60.000  70  60 
Bidrag 0  0  4 
Renteindtægter      0              0           1 
 
Driftsindtægter i alt: 6.545.108      6.515       6.498 
 
Driftsresultat 49.425  -107  283 
 
Resultatdisponering 
Anvendt/henlagt konto til fornyelse af kontormaskiner  0   0  35 
Anvendt/henlagt konto til kommende generalforsamlinger -150.000  -150  50 
Anvendt/henlagt konto til nyt informationsmateriale 0  0  0 
Over-/underskud som overføres til kapitalkonto    199.425           43        198 
 
Disponeret 49.425  -107  283
  
 
EGENKAPITAL 
Rådets egenkapital ultimo 2013 er sammensat således: 
Konto til fornyelse af kontormaskiner/inventar kr. 72.000   
Konto til kommende generalforsamlinger kr. 22.000 
Konto til vedligeholdelse af lokaler kr. 50.000 
Konto til nyt informationsmateriale kr. 25.000 
Kapitalkonto kr. 931.233 
Egenkapital pr. 31. december 2013 kr. 1.100.233 
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