FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD
_______________________________________________________________________________
Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark

Frederiksberg, den 4. december 2013
J.nr. 013
JSS/--

Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd onsdag den 4. december 2013 kl. 13:00 til
17:00 i mødelokalet Parterre, Diakonissestiftelsen, Frederiksberg.
Deltagere fra Rådet: Hanna Broadbridge, Paul Verner Skærved, Torben Larsen (deltog ikke i behandlingen af punkt 9), Torben Hjul Andersen, Torben Bramming, Elisabeth Dons Christensen, Niels Iver Juul, Steffen Ravn Jørgensen (til og med punkt 8), Mogens S. Mogensen (til og med punkt
8), Bent Normann Olsen, Christian Roar Pedersen, Sofie Petersen og Peter Skov-Jakobsen.

Deltagere fra sekretariatet: Birger Nygaard, Thorsten Rørbæk, Rebekka Højmark Svenningsen og
Jørgen Skov Sørensen.
Andre: Niels Henrik Arendt (deltog i behandlingen af punkt 9).

Protokol MKR 4/13
1. Godkendelse af dagsorden


Rådet godkendte den udsendte MKR 4/13 dagsorden.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde


Rådet godkendte referat af MKR 3/13.

3. Sekretariat og medarbejdere
Sekretariatschef Jørgen Skov Sørensen orienterede mundtligt.


Rådet tog orienteringen til efterretning.
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4. Økonomi
Der blev orienteret om ekstra bevilling vedr. 2014 på kr. 100.000 fra omprioriteringsmidlerne i
Ministeriet for Ligestilling og Kirke til arbejde med formidling af anliggendet i projekt Trosfrihed –
forfulgte kristne mhp. at styrke engagement heri på både sogne- og stiftsniveau.
Ligeså blev der orienteret om, at rammebevillingen 2014 fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke er
beskåret i forhold til den foreløbige udmelding, Ministeriet angav i april 2013.
Den endelige rammebevilling ligger således kr. 37.704 under den foreløbige rammebevilling, som
dannede rammen for det Budget 2014, som Rådet vedtog på MKR 2/13.


Rådet tog disse orienteringer til efterretning.

a. Ændrede budgetforudsætninger 2013
Sekretariatet havde udarbejdet regnskab for første tre kvartaler af 2013 til orientering. Se i øvrigt
punkt 4.b. nedenfor.
b. Regnskabsestimat 2013
Sekretariatet havde udarbejdet regnskabsestimat 2013 til orientering. Beregninger viste, at MKR
aktiviteterne i 2013 (udadvendt virksomhed, kontingenter, sekretariat samt rådets omkostninger)
samlet set holder sig indenfor budgettet.
Der skal i det estimerede regnskab tages højde for evt. omposteringer og finjusteringer. Endelig
regnskab for 2013 fremlægges for Rådet på MKR 1/14.

Hovedpunkter til drøftelse og vedtagelse
5. Folkekirkens medlemskab af Danske Kirkers Råd
Rådsmedlem Torben Bramming havde i mail af 15. november 2013 stillet forslag om, at Folkekirkens mellemkirkelige Råd melder folkekirken ud af Danske Kirkers Råd (DKR) på baggrund af DKR
formand Anders Gadegaards udtalelser om støtte til en stormoske.
Torben Bramming motiverede sit forslag, og Rådet drøftede sagen.
Forslaget blev bragt til afstemning.
For dette forslag stemte Torben Bramming og Steffen Ravn Jørgensen.
Mod dette forslag stemte Hanna Broadbridge, Paul Verner Skærved, Torben Larsen, Torben Hjul
Andersen, Elisabeth Dons Christensen, Niels Iver Juul, Mogens S. Mogensen, Bent Normann Olsen,
Christian Roar Pedersen, Sofie Petersen og Peter Skov-Jakobsen.
Ingen undlod at stemme.


Forslaget faldt.
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6. Allokering af midler til kommunikation
Kommunikationsudvalget fremlagde notat fra Rådsmedlem Torben Larsen til Rådets drøftelse. Det
foreliggende notat indeholdt to elementer 1) forslag om flere midler indenfor den givne budgetramme allokeret til kommunikation på budget 2014 samt 2) nyt fokus for Rådets kommunikationsindsats: folkekirkens menighedsråd.


Rådet drøftede forslaget og tilkendegav, at det ønskede en fornyet drøftelse af rådets
kommunikationsindsats, herunder en grundlæggende drøftelse af målgrupper og emnefokus, på MKR 1/14. Der kan evt. indhentes konsulentbistand.

7. MKR-jubilæum 2015
MKR 2/13 nedsatte et udvalg med det formål at arbejde med MKR 25 års jubilæumstiltag. Udvalget orienterede om de forslag, som er kommet frem, herunder festgudstjeneste, udgivelse og fastlæggelse af årstema. Festligholdelsen forventes lagt i forbindelse med det årlige møde med repræsentanter fra stiftsrådene.


Rådet drøftede forslagene og tilkendegav, at alle aktiviteterne bør ses i en kommunikationssammenhæng, som peger fremad. Jubilæumsudvalget mødes snarest for at samle
Rådets indspil op og planlægge implementeringen, herunder fordele ansvar.

8. Evaluering af rådsperioden 2010 - 2014
MKR 4/13 er det siddende Råds næstsidste møde, inden et nyt Råd tiltræder pr. 1. april 2014. Rådet evaluerede de forløbne 4 års arbejde på en række områder.


Rådet tilkendegav, at følgende områder bør have det nye Råds opmærksomhed:
- skarp fokus på hvilke beslutninger, der skal tages på Rådsmøderne
- overvejelser omkring Rådets struktur (fx arbejdsgrupper vs ad hoc grupper)
- større samarbejde mellem det nationale og det regionale (stifts-)niveau

9. Reformationsjubilæum 2017
Niels Henrik Arendt, som er tilknyttet MKR i kraft af sine opgaver med Reformationsjubilæet i
Danmark og internationalt, orienterede om igangværende og planlagte jubilæumstiltag.


Rådet takkede Niels Henrik Arendt og tog orienteringen til efterretning.

Arbejdsgrupper og internationale organisationer
10. Internationale organisationer, herunder relaterede MKR arbejdsgrupper
a. Kirkernes Verdensråd
Folkekirkens delegation ved Kirkernes Verdensråds 10. generalforsamling i Busan, Korea, aflagde
rapport til MKR.


Rådet modtog rapporten. Rapporten drøftes videre i KV Arbejdsgruppen.

KV Arbejdsgruppen havde afholdt møde den 25. november 2013. Referat fra mødet blev fremlagt.
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Rådet tog referatet til efterretning.

Arbejdsgruppen havde følgende indstilling til MKR.
KV arbejdsgruppen indstiller til MKR, at [KV] Generalforsamlingens diakonidokument også inddrages i det videre arbejde på linje med de dokumenter, som allerede behandles i den folkekirkelige
delegations rapportering.


Rådet tilkendegav, at det kunne følge denne indstilling.

b. Det lutherske Verdensforbund
Der havde været afholdt regionalt europæisk LVF-møde i dagene 30. september til 2. oktober
2013. Fra Danmark havde Niels Henrik Arendt og Thorsten Rørbæk deltaget. Udtalelse fra mødet
blev fremlagt.


Rådet tog udtalelsen til efterretning.

c. Arbejdsgruppen vedr. europæiske kirker
Der havde været afholdt møde i arbejdsgruppen den 26. september 2013. Referat fra mødet blev
fremlagt.


Rådet tog referatet til efterretning.

c.1. Konferencen for europæiske Kirker
Delegationen til KEKs generalforsamling i Budapest, juli 2013, havde afholdt evalueringsmøde den
26. september 2013. Den endelige rapport fra generalforsamlingen, inklusiv punkter til opfølgning,
blev fremlagt.


Rådet modtog rapporten.

Kommissionen for Kirke og Samfund havde afholdt sit årlige møde for medlemskirkernes KEKsekretærer. Rebekka Højmark Svenningsen deltog. En rapport fra mødet blev fremlagt.


Rådet tog rapporten til efterretning.

c.2. Leuenberg
Den 17. november havde MKR, Metodistkirken i Danmark og Den reformerte Synode fejret 40-året
for stiftelsen af Leuenberg Kirkefællesskabet. Jubilæet blev fejret i Den reformerte Kirke i Gothersgade med seminar, gudstjeneste og reception. Rebekka Højmark Svenningsen orienterede.


Rådet tog orienteringen til efterretning.

c.3. Porvoo
Der havde været afholdt Porvoo Primates Meeting og efterfølgende møde i kontaktgruppen i dagene 20. til 25. oktober 2013 på Island. Fra Danmark deltog Peter Skov-Jakobsen og Thorsten Rørbæk. Kommuniké fra mødet blev fremlagt.
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Rådet tog kommunikéet til efterretning.

11. Øvrige MKR arbejdsgrupper
a. Den teologiske arbejdsgruppe
Der havde ikke været afholdt møde i Den teologiske arbejdsgruppe siden sidste Rådsmøde.
Der blev orienteret om afholdt møde i rækken af læresamtaler mellem Metodistkirken i Danmark
og folkekirken den 25. november 2013. På mødet drøftedes synet på nadver.


Rådet tog orienteringen til efterretning.

b. Kommunikationsudvalget
Der havde været afholdt møde i udvalget den 5. november 2013. Referat fra mødet blev fremlagt.


Rådet tog referatet til efterretning.

c. Folkekirkens Mission
Der havde været afholdt møde i arbejdsgruppen den 9. september 2013. Referat fra mødet blev
fremlagt.


Rådet tog referat fra mødet til efterretning.

Eksterne relationer
12. Organisationer og udvalg, hvortil Rådet har udpeget repræsentanter
a. Danske Kirkers Råd
Der havde været afholdt fællesmøde i Danske Kirkers Råd og Økumenisk Forum den 21. november
2013. Der forelå endnu ikke et godkendt referat fra mødet. Medlem af DKR for folkekirken Christian Roar Pedersen orienterede mundtligt fra mødet.


Rådet tog orienteringen til efterretning.

b. Dansk Missionsråd
Der havde været afholdt repræsentantskabsmøde i Dansk Missionsråd den 13. november 2013.
c. Danske Sømands- og Udlandskirker
Intet.
d. Det danske Bibelselskab
Intet.
e. Folkekirkens Nødhjælp
Folkekirkens Nødhjælp havde afholdt Rådsmøde den 5. oktober 2013. Rådsmedlem Jørgen Skov
Sørensen var forhindret i at deltage. Referat var fremsendt.
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Rådet tog referatet til efterretning.

f. Kontaktudvalget mellem kristne og muslimer
Medlem af kontaktudvalget Paul Verner Skærved orienterede.


Rådet tog orienteringen til efterretning.

g. Økumenisk Efterårskursus
Intet.
h. Økumenisk Studielegat
Intet.

Orienteringspunkter
13. Orientering fra stifterne
a. Århus
Hanna Broadbridge orienterede mundtligt.
b. Viborg
Niels Iver Juul orienterede mundtligt.
14. Modtagne rapporter
Intet.
15. Løbende sagsbehandling
Intet.
16. Andet
Sekretariatets nyhedsbrev var fremsendt.


Rådet tog nyhedsbrevet til efterretning.

Eventuelt
MKR 4/13 var biskop Elisabeth Dons Christensens sidste møde i MKR. Formand Hanna Broadbridge
takkede hende for arbejdet i Rådet.
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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

Sofie Petersen

Peter Skov-Jakobsen
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