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Protokol fra MKR 2022-1 møde i Folkekirkens Mellemkirkelige Råd 
Hotel Scandic Jacob Gade, Flegborg 8-10, Vejle 
Fredag, 4. februar 2022, kl. 14.00 til 17.00 (afsluttende møde for rådsperioden 2018-2022) 
 
 
Til stede: Mogens Mogensen, Niels Iver Juul, Christian Roar Pedersen, Ingrid Lisby Schmidt, Hanna Broadbridge, Hanne 
Wolfsberg, Ole Buchardt Olesen, Marianne Christiansen, Paneeraq S. Munk, Sarah Krøger Ziethen, Niels Nymann Erik-
sen (virtuelt). 

Afbud: Peter Skov-Jakobsen, Anne Birgitte Reiter 

Fra sekretariatet: Birger Nygaard, Jonas Jørgensen, Søren Dalsgaard 

 

Protokol MKR 2022-1 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Behandling  

Beslutning Dagsorden blev godkendt 
 

2. Bemærkninger til protokol fra MKR 2021-4 

Behandling  

Beslutning Der var ingen bemærkninger til protokollen. 
 

3. Diverse orientering siden sidst 

Behandling Rådet blev orienteret om og kommenterede: 
 
Slutrapport – Baptism in Times of Change 

- Rådet takkede for afrapporteringen og for indsatsen fra sekretariatet og den 
nordiske gruppe. Der var opbakning til en mulig næste fase af projektet.  

 
Udredning om Brødremenigheden i Christiansfeld – status i forhold til folkekirken 

- Notat fra Thorsten Rørbæk om den historiske baggrund for praksis omkring 
dobbelt medlemskab for Brødremenigheden og Folkekirken. Brødremenighe-
den arbejder videre med emnet.  

 
Folkekirkelig Repræsentation i LVF i ny LVF-arbejdsperiode 2023- 

- Der er fuld opbakning til at folkekirkens nuværende council-medlem i LVF, bi-
skop Henrik Stubkjær, fortsætter i endnu en periode med de særlige opgaver, 
som tjener LVF og folkekirken bedst. 

http://www.interchurch.dk/
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Vidensprojekt om østarbejdere 

• Viden- og undersøgelsesprojekt (tre jyske stifter, Samvirkende Menighedsplejer 
og Lunds Universitet og Folkekirkens Migrantsamarbejde) om østeuropæiske 
indvandrere og deres kirkeliv og mulige relationer til Folkekirken er ved at blive 
afsluttet. 

Beslutning Rådet tog orienteringen til efterretning. 
 

4. Årsberetning 2021 

Behandling Årsberetning blev forelagt og gennemgået. 

Rådet kommenterede: 

- Årsrapporten er stadig et vigtigt samlet overblik over Rådets arbejde.  
- Er det for optimistisk at skrive, at indsatsen omkring forfulgte kristne nu har 

bred opmærksomhed, så at MKR nu kan nedtrappe engagementet? 
- Manglende navne i oplistningerne blev tilføjet. 

Beslutning Rådet kommenterede, tilrettede og godkendte årsberetningen for 2021 
 

5. Årsregnskab 2021 

Behandling Kasserer gennemgik udkast til årsregnskab for 2021 med formandskabets forslag til di-
sponering af ubrugte midler, idet endnu et år med corona har påvirket en række aktivi-
teter. MKR skubber en række planer og tilsagn foran sig, som økonomisk kommer til ud-
tryk i større henlæggelser end normalt til projekter og møder, hvor tilsagn om økonomisk 
bidrag er afgivet. 

Formandskabets indstilling til disponering af ubrugte midler var: 

a. Til aktivt at tilkendegive støtte og bidrage til ny fokusering og udvikling af arbej-
det i Konferencen for Europæiske Kirker bevilliges ekstraordinært kr. 234.000 – 
svarende til et års MKR-kontingent. Bidraget er ikke en permanent kontingent-
forhøjelse, men et éngangs-bidrag. Evt. permanent kontingentforhøjelse til KEK 
må afvente hvilke finansieringsmuligheder MKR langsigtet vil have herfor. 

b. Der bevilliges generalforsamlings-bidrag på kr. 100.000 til hver af organisatio-
nerne Kirkernes Verdensråd, Lutherske Verdensforbund og Kirkernes Europæiske 
Konference som delvis/symbolsk indfrielse af forventning om støtte til afholdelse 
af kommende generalforsamlinger i 2022 og 2023.  

Mht. disponering af egenkapital blev indstillet: 

For at kunne opretholde løfter om  
      a. værtskab for KEK General Board møde i Danmark;  
      b. løfte om villighed til at bidrage til fornyelsesbestræbelser i Kirkernes Verdensråd 
      c. delegations-/studierejse til Rom for teologisk arbejdsgruppe 

disponeres af egenkapitalen yderligere kr. 280.000 til disse formål. 

Revisor havde kort inden mødet fremsendt revideret regnskab med revisionsprotokol. 
Der er ikke ændringer i forhold til det til rådet fremsendte ureviderede udkast. 

Revisionsberetning og -protokol var fremsendt inden mødet og blev gennemgået.   

Regnskab og protokol fremsendes af revisor til rådsmedlemmer til elektronisk under-
skrift. 
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Beslutning Af ubrugte midler bevilliges ekstraordinært som éngangs-bidrag kr. 234.000 (svarende 
til et årskontingent) til Kirkernes Europæiske Konference og kr. 3 x 100.000 som gene-
ralforsamlingsbidrag til hhv. Kirkernes Verdensråd, Lutherske Verdensforbund og Kon-
ferencen for Europæiske Kirker.  
Der henlægges af egenkapitalen yderligere kr. 280.000 til corona-udskudte møder og 
aktiviteter. 
 
Rådet godkendte det reviderede årsregnskab for 2021. 
Rådet gennemgik og godkendte revisionsprotokollen. 
 
Rådet genvalgte Revisionsfirmaet Albjerg for 2022. 

 

6. Prioriteringer i migrantsamarbejdet efter review 
Behandling Rådet blev orienteret om gennemført review-arbejdet og introduceret til ny arbejdsplan.  

Rådet kommenterede: 
• Almindeliggørelse og indlejring i den folkekirkelige struktur er næste skridt, men det 

ændrer ikke ved, at der stadig er et stykke vej og et arbejde der skal gøres omkring 
særlige indsatser.  

• ’Migrant’-begrebet bør genovervejes som et belastet begreb.  
• Hvilken forandring vil indlejringen af migrantgrupperne betyde for det almindelige 

kirkeliv, etiske spørgsmål og synet på kvinders tjeneste?  
• Balancen mellem inklusion af migrantgrupper og folkekirkelig identitet er vanskelig, 

og der kan være problemer, der er usynlige udefra.  
• Balancen mellem det særegne (sprogligt og kulturelt) og det fælles er en anden ud-

fordring.  
 

Beslutning Rådet takker for reviewarbejdet og kommenterede review og Arbejdsplan 2022 
Rådet tilslutter sig den overordnede retning for arbejdets udvikling i retning af alminde-
liggørelse og bredere indlejring af nydansker-dimensioner i folkekirkens generelle ord-
ninger og arbejdsformer, sammen med de specialopgaver, som integrationsarbejdet 
fremdeles indeholder. 
På baggrund af Arbejdsplan 2022 anmoder Rådet sekretariatet om at udarbejde udkast 
til ny ansøgning til Fællesfonden til fortsættelse af arbejde for perioden 2023-2025. 

 

7. Status og aktuelle planer i de mellemkirkelige stiftsudvalg 

Behandling Der blev informeret om aktuelt initiativ sammen med Danske Kirkers Råd til afdækning 
af mellemkirkelige aktiviteter på lokalt plan. 

Rådsmedlemmer rapporterede om status i stiftsudvalgene. 

• Roskilde: Der er konstituerende møde i slutningen af februar, og der mangler stadig 
nogle medlemmer til udvalget. Himmelske Dage er det altovervejende fokuspunkt. 

• Århus: Der var konstituerende møde midt i december i stiftsudvalget, og udvalget 
har historisk støtte til Christianskirken, Betlehems Venner og Tværkulturelt Center. 
Hanna Broadbridge videresender rapporter om arbejdet til sekretariatet.  
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• Ribe: Fællesgudstjenester og støtte til Kvaglund Kirkes tværkulturelle arbejde er ho-
vedaktiviteterne. Der er planer om et fælles ’Folkets Hus’ i samarbejde med kommu-
nen i Esbjerg.  

• Haderslev: Almindeliggørelse af migrantarbejdet gennem udvalg på provstiniveau. 
Streaming af tværkulturelle gudstjenester. Besøg af biskop Soueif fra Libanon og 
etablering af en venskabskontakt til en evangelisk menighed i Moskva i maj måned.  

• Helsingør: En række nye medlemmer i det mellemkirkelige udvalg, og konstituering 
af det nye udvalg vil finde sted i midten af februar. 

• Viborg: Ny struktur for det mellemkirkelige udvalg, hvor medlemmerne arbejder med 
forskellige projekter alt efter interesse. Venskabsmenigheder – især Guildford og Ni-
geria – har været omdrejningspunkter. Økumeniske gudstjenester med forbøn i dom-
kirken, og besøgsrejse til Rumænien er to andre vigtige aktiviteter, og migrantarbej-
det fylder en stor del.  

• Ålborg: Det mellemkirkelige stiftsudvalg er en stadig prioritet, og der er kommet en 
del nye medlemmer i arbejdet. Forholdet til venskabsmenigheder i Mellemøsten og 
Sachsen har været vigtigt arbejde. Ny repræsentant er Lisbeth Damkjær, som samti-
digt er formand for stiftsudvalget.  

• Fyen: Ingen midler og indtil nu intet udvalg; der er valgt en ny repræsentant som led 
i et generationsskifte. Der er blevet ansat en migrantpræst, og der er etableret et lille 
nyt udvalg, som skal arbejde med det mellemkirkelige arbejde.  

• København: Domprovst og biskop er fødte medlemmer, og en væsentlig del af arbej-
det er at allokere midler til indsatser i stiftet. Der er også en række initiativer som er 
stiftets egne aktiviteter, fx ’domkirketræffet’, lysgudstjenesten for verdens flygt-
ninge, og engelsksproget gudstjeneste.  

Beslutning Rådsmedlemmer og sekretariat orienterede om status og aktuelle udviklinger i stiftsud-
valgene, som blev taget til orientering. 

 
8. Evaluering af rådsperiode 2018-2022 - forslag til justeringer for 2022-2026 

Behandling Lukket del  
Evalueringen blev indledt med lukket møde uden medarbejdere.  
 
Åben del 
Tre rådsmedlemmer gav oplæg til evaluering af arbejdet 2018-2022. I drøftelsen blev 
bemærket: Det vil være en god idé om MKR-sekretariatet kom ud og mødte stiftsrå-
dene, da det økumeniske arbejde ikke er kendt i alle rådene.  
 
Den økumeniske opgave i dag 
•  Fastholde mødestedet og give anledning til de fremtidige økumeniske møder. 

•  Mødet på tværs af holdninger og i hele den folkekirkelige bredde.  

•  Den lokale økumeniske virkelighed er kommet for at blive.  

•  Det valgte lag og rådsmedlemmernes rolle i forhold til det nationale arbejde og se-
kretariatsbetjeningen bør gennemtænkes i et nyt råd. Rådsmedlemmerne må have 
oplevelsen af at levere et vigtigt stykke arbejde, og at det er muligt at blive involveret 
i Rådets arbejde via følge- og arbejdsgrupper m.v. 
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Folkekirkelig relevans og relation - forholdet mellem MKR/landsarbejdet og det mel-
lemkirkelige på stiftsplan 
•  Græsrodsarbejdet omkring venskabsmenigheder som indgang til arbejdet.  

•  Det kan være vanskeligt at formidle de internationale erfaringer og konferencer på 
lokalt niveau; send bredere delegationer til internationale netværk.  

•  Forfulgte kristne som fokuspunkt har været et frugtbart område, som det nationale 
arbejde har kunnet engagere sig i. 

• En større nedsivning af ny missional tænkning fra det nationale til det lokale område 
må gerne fremmes.  

 
Rådets arbejdsformer – mødeformer, sagsbehandling, informationsniveau, m.v. 
•  Der er ganske langt fra Rådets arbejde og til det lokale arbejde.  

•  Forfulgte kristne har været et positivt nyt element, som har givet anledning til for-
bønsgudstjenester.  

•  Arbejdsformen med grundstammen med fire årlige møder er nødvendig, og arbejdet 
kan ikke fungere med mindre.  

•  Der er meget læsestof, men det er vanskeligt at se, hvor der skulle skæres ned.  

 
At være kvalificeret rådsmedlem kræver, at man er engageret mellem møderne og selv 
opsøger viden.  

Følge- og arbejdsgrupperne er den mest direkte måde, som medlemmerne af Rådet 
kan engagere sig i.  
Grønlands biskop opfordres til at informere om Grønland på rådsmøder, og der er nok 
brug for at organisere et mellemkirkeligt udvalg i Grønland. Der er stort fokus på oprin-
delige folks rettigheder i Grønland, som også er vigtige at diskutere og forbinde med 
den økumeniske bevægelses arbejde hermed. Ligeledes er hele det arktiske område er 
vigtigt at følge.  

Næste generation er en vigtig udfordring, som der bør arbejdes med også i økumenisk 
perspektiv.  

Beslutning Rådet evaluerede den forgangne rådsperiode. Sekretariatet bedes tage højde for be-
mærkninger ved tilrettelæggelse af arbejdet i kommende rådsperiode.  
Afgående formand anmodes om ved møde med tiltrædende formand at arbejde for god 
overlevering fra afgående til tiltrædende råd, herunder formidling af væsentlige anlig-
gender fra evalueringen. 

 
 
9. Eventuelt 
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Protokollen blev oplæst og vedtaget. 
 
 
 
Dato: ______________________________ 
 

Mogens S. Mogensen  
(formand) 

 
 
Christian Roar Pedersen  
(næstformand) 

 
 
 
Niels Iver Juul 
(kasserer) 

 
 
 
Hanna Broadbridge Anne Birgitte Reiter Sarah Krøger Ziethen 

Marianne Christiansen 

 
 
 
Hanne Møller Wolfsberg Paneeraq S. Munk 

 
 
 
Niels Nymann Eriksen 

 
 
Ole Buchardt Olesen 

 
 
Ingrid Lisby Schmidt 

 
 
 
Peter Skov-Jakobsen   

 
 


