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Frederiksberg, den 28. april 2017 
J.nr. 013 

 
 
 

 

Protokol fra MKR 2/17 møde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd, 
onsdag den 19. april 2017 kl. 11:00 til 15:45,  
Diakonissestiftelsen, Frederiksberg 
 
Til stede: Niels Nymann Eriksen, Birte Jacobsen, Niels Iver Juul, Mogens Mogensen (formand), Bent 
Normann Olsen (kasserer), Ole Buchardt Olesen, Christian Roar Pedersen (næstformand), Peter Skov-
Jakobsen, Ingrid Lisby Schmidt 

Fra sekretariatet: Thorsten Rørbæk, Birger Nygaard, Christian Arffmann, Søren Dalsgaard og Mogens 
Kjær (referent) 

Afbud:  Hanna Broadbridge, Marianne Christiansen, Sofie Petersen, Thomas Hornemann-Thielcke 
 

 
Protokol MKR 2/17 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden MKR 2/17 var rettidigt udsendt den 4. april 2017. 

Rådet godkendte dagsorden for MKR 2/17. 
 
 
2. Godkendelse af protokol/referat fra MKR 1/17 
Protokol/referat MKR 1/17 var udsendt. 

Rådet godkendte protokol/referat MKR 1/17. 
 
3. Orientering siden sidst 
Medarbejdere og rådsmedlemmer orienterede om 
- Hvordan hensættelserne fra 2016 bruges 
- Bogudgivelse om Vestindien og evt. kommende studierejse  
- MKR støtter plan om rejse for præster og kirkemusikere til Skotland 
- Christian Roar Pedersen deltager i kommunikationskonference i Polen 
 
Rådet tog orienteringen til efterretning. 
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4. Økonomi 
a. Gennemgang af revisionsprotokol – underskrift af årsregnskab 2016 

Rådet drøftede revisionsprotokol og underskrev denne og det reviderede årsregnskab 2016. 
  
b. Budgetrevision 2017 

Rådet godkendte budgetrevision 2017. 
 
c. Budget 2018 + foreløbigt budget 2019-2021 
Budget 2018 + 2019-2021 blev behandlet i sammenhæng med det efterfølgende punkt 5: An-
søgning til Fællesfonden. 

Rådet godkendte budget for 2018 og forudsætter således, at Fællesfonden vil efterkomme 
de heri indeholdte budgetønsker til hhv. videreførelse af opjusteret kontingentniveau, fol-
kekirkelig satsning for migranter samt prioritering af trosfrihedsarbejde. Formandskabet be-
myndiges til at føre budgetforhandlingen. 
 
 
5. Ansøgning til Fællesfonden 

Rådet drøftede og godkendte den samlede ansøgning til omprioriteringsmidler mhp. juste-
ring af MKR’s grundbevilling. Rådet er sig bevidst, at der er tale om et for MKR betydeligt 
budgetjusteringsønske, som imidlertid er udtryk for MKR’s ønske om at være til rådighed 
for nye, væsentlige folkekirkelige behov af mellemkirkelig karakter. 
Rådsmedlemmer for hvert stift bedes sammen med sekretariatet planlægge orientering om 
ansøgningen til biskop, stiftsråd og budgetsamrådsmedlemmer mhp. at skabe forståelse 
heraf og positiv opbakning til ansøgningen og dens anliggender. 
 
 
6. Medlemsfokus: Det lutherske Verdensforbund  
LVF-generalforsamlingen i Namibia er anledning til både før og efter mødet at drøfte MKR’s 
positioner vedr. medlemskabet mhp. synliggørelse heraf for både delegater, politisk valgte og 
stab. Til brug for samtale herom var udarbejdet et første udkast til positionspapir.  
Rådet drøftede det princip, der var en forudsætning ved lovfæstelsen af MKR:   ”at Det mel-
lemkirkelige Råd ikke har synodal karakter og således ingen kompetence til at vedtage kirke-
politiske eller dogmatiske spørgsmål. Under møder og konferencer tegner deltagerne kun de-
res egne synspunkter.” Rådet respekterer og efterlever naturligvis fuldt ud dette princip. Nær-
værende og lignende positionspapirer skal således alene forstås som redskab for åben og fo-
kuseret varetagelse af MKR’s bemyndigelse og forpligtigelse til at   ”at tage stilling til folkekir-
kens medlemskab af nationale og internationale kirkelige organisationer” - og i det lys for-
følge, hvad MKR anser for at være af folkekirkelig interesse mhp. den enkelte organisations 
prioriteringer, arbejdsområder, organisering, budget m.v.  
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Rådet påpegede følgende til videre behandling: 
- LVF-fællesskabet kan hjælpe til at afklare hvad det er at være luthersk kirke i dag  
- Hvordan kan LVF-medlemskabet få større betydning for livet i folkekirkens menighe-

der? 

Rådet drøftede udkastet til MKR-positionspapir for LVF-medlemskabet. Positionspapiret til-
sendes delegater til generalforsamlingen mhp. synliggørelse af MKR’s aktuelle positioner og 
prioriteringer. Papiret revideres efter LVF-generalforsamlingen. 
Der udarbejdes positionspapirer for hver af de medlemsorganisationer, som MKR er med-
lem af, og de opdateres i Rådet efter behov. 
 
 
7. Medlemsfokus: Danske Kirkers Råd 
Den 29. april 2017 har Danske kirkers Råd (DKR) rådsmøde, hvor ny arbejdsplan for de næste 
år skal drøftes og vedtages. Dette er anledning til drøftelse af relationen til DKR. Punktet blev 
indledt med samtale med repræsentanter for DKR: Generalsekretær Mads Christoffersen og 
medlem af forretningsudvalget Biskop Czeslaw Kozon, som aflagde rapport om hidtidig virk-
somhed og planer for kommende prioriteringer. Der var udarbejdet udkast til positionspapir 
for MKR’s medlemskab af DKR. 

I drøftelsen blev fremhævet betydningen af, at DKR fremdeles vil være platform for kom-
mende fælles engagement omkring mødet med migranter og migrantmenigheder 

Rådet førte samtale om medlemskabet af DKR mhp. kommende DKR-rådsmøde. Udkast til 
positionspapir tilrettes i lyset af Rådets drøftelse og bedes gennemarbejdet efter vedta-
gelse af ny DKR-handlingsplan og konkretisering af samarbejdsområder. Det reviderede pa-
pir forelægges rådet. 
 
 
8. Lovregulering om andre trossamfund end folkekirken 
Der henvises til Betænkning 1564 - En samlet lovregulering om andre trossamfund end folke-
kirken. Rådet drøftede hvorvidt det skal afgive høringssvar herpå.  

Rådet besluttede at indsende et kort høringssvar på Trossamfunds-betænkningen. Svaret 
udarbejdes af Mogens Mogensen, Peter Skov-Jakobsen og Ole Buchardt Olesen med fokus 
på det økumenisk set betænkelige i rapportens anbefaling af lovfæstet krav om ligestilling 
og demokratisk styring af trossamfunds ledende organer, idet dette vil være problematisk 
for enkelte trossamfund, der har en lang tradition for andre styreformer. 
 

 
9. Mødetidspunkt for MKR 4/2017 og 1/2018, udkast til rådsmøderytme og -temaer 2017-
2021, delegationsrejse 2018 

Rådet besluttede, at rådsmøde 4/17 flyttes til fredag d. 1. december kl. 10.30-13. Den tradi-
tionelle julemiddag udsættes til 1/18 mødet primo februar 2018 og afholdes som afslut-
tende middag for det afgående Råd. 



 
 

4 
 
 

Rådet bakkede op om intentionerne i forslag til langsigtet rådsmøderytme og temadrøftel-
ser. 
Der søges arrangeret delegationsrejse for biskopperne og det nye Råd i efteråret 2018. 
 
10. Internationale organisationer herunder relaterede MKR arbejdsgrupper 
 
a. Kirkernes Verdensråd 
Intet. 
 
b. Det Lutherske Verdensforbund 
Der blev orienteret om sidste forberedelser inden generalforsamlingen i maj i Namibia. Ny 
kvindelig ungdomsdelegat er fundet. På mødets markedsplads vil der blive sat fokus på situa-
tionen i Vestens kirker. 
 
c. Arbejdsgruppen vedr. europæiske kirker (KEK/Leuenberg/Porvoo) 
Kirsten Jørgensen, folkekirkens bestyrelsesrepræsentant i Leuenberg-fællesskabet, har af ar-
bejdsmæssigt grunde besluttet af trække sig som medlem af bestyrelsen. Rådet takkede  
Kirsten Jørgensen for 10 års kompetent indsats. Hendes norske suppleant vil indtræde i ste-
det indtil næste års generalforsamling. 
Rådet anerkendte det omfattende arbejde med bl.a. etik-konference i Århus, Porvoo-konfe-
rence, aktiviteter i og ud fra KEK’s Education-gruppe m.v. – og takker alle politisk valgte og fri-
villige for god indsats. 
Ved næste møde MKR 3/17 vil der være medlemsfokus på KEK- og Leuenberg-medlemska-
berne mhp. klargøring af positioner op til næste års generalforsamlinger, herunder også ud-
pegning af delegater og bestyrelseskandidater til hhv. KEK og Leuenberg. 
 
11. Øvrige MKR arbejdsgrupper og -udvalg 
 
a. Den teologiske arbejdsgruppe 
Der har ikke været afholdt møde i den teologiske arbejdsgruppe siden sidste rådsmøde.  
Der har været afholdt møde vedr. læresamtaler mellem Metodistkirken og Folkekirken den 8. 
februar 2017. Der har været brug for afklaring af enkelte forhold som vedrører det juridiske 
og det teologiske, ligesom der har været anledning til enkelte præciseringer af teksten. 
 
b. Folkekirkens Mission 
Formanden for arbejdsgruppen orienterede fra udvalget. Der arbejdes med at deltage i en 
missionskonference i Arusha i 2018 og med at arrangere en ny missionskonference i Dan-
mark. 
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c. Udvalg vedr. migrantkirker og folkekirken 
Udvalget har færdiggjort sin foreløbige rapport ultimo 2016. Udvalget er efterfølgende blevet 
inviteret til en nærmere drøftelse med biskopperne på kommende møde i maj 2017. Der ar-
bejdes i øjeblikket på at indhente information fra sammenlignelige søsterkirker om, hvordan 
man her har formået at inkludere migrantkristne fra forskellige konfessioner i konfessionelle 
kirker mv. 
 
d. Arbejdsgruppen vedr. Folkekirkens Asylsamarbejde 
Formanden for arbejdsgruppen orienterede fra udvalget. Der er et påtrængende behov for at 
koordinere arbejdet blandt de mange farsi-talende medlemmer af folkekirken. 
 
12. Organisationer og udvalg, hvortil Rådet har udpeget repræsentanter 
 
a. Danske Kirkers Råd 
Herunder Økumenisk Forum samt Arbejdsgruppen vedr. trosoplæringsmateriale.  
Formanden for arbejdsgruppen orienterede herfra. 
 
b. Dansk Missionsråd 
 
c. Danske Sømands- og Udlandskirker 
 
d. Det danske Bibelselskab 
 
e. Folkekirkens Nødhjælp 
Sekretariatet orienterede om aktuelle forhold vedr. EAPPI-følgeskabsprogrammet. 
 
f. Kontaktudvalget mellem kristne og muslimer 
 
g. Økumenisk Studielegat 
Sekretariatet orienterede om 2017-uddelinger fra legatet. 
 
Orienteringspunkter 
 
13. Orientering fra stifterne 
 
Udskudt til næste møde.  
 
Eventuelt 
 
 



 
 

6 
 
 

 
 
Protokollen blev oplæst og vedtaget 
 

Mogens S. Mogensen  
(formand) 

 
 
Christian Roar Pedersen  
(næstformand) 

 
 
 
Bent Normann Olsen  
(kasserer) 

 
 
 
Hanna Broadbridge Niels Iver Juul 

 
 
Thomas Horneman-Thielcke  

 
 
 
Marianne Christiansen 

 
 
 
Birte Jacobsen 

 
 
Sofie Petersen 

 
 
 
Niels Nymann Eriksen 

 
 
Ole Buchardt Olesen 

 
 
Ingrid Lisby Schmidt 

 
 
 
Peter Skov-Jakobsen   

 


