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

Frederiksberg, den 3. september 2014
J.nr. 013
JSS/-Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd onsdag den 3. september 2014
klokken 11:00 til 16:00 i mødelokalet Parterre, Diakonissestiftelsen, Frederiksberg.
Til stede: Torben Hjul Andersen, Hanna Broadbridge, Niels Nymann Eriksen, Birte Jacobsen, Niels
Iver Juul, Mogens S. Mogensen (formand og mødeleder), Ole Buchardt Olesen, Bent Normann Olsen (kasserer), Christian Roar Pedersen (næstformand), Ingrid Lisby Schmidt og Peter SkovJakobsen.
Der var modtaget afbud fra: Sofie Petersen og Marianne Christiansen

PROTOKOL MKR 4/14
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden med indkaldelse var rettidigt udsendt den 20. august 2014. Dagsordenen blev fremlagt.


Rådet godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse af referat fra MKR 3/14
Referat fra MKR 3/14 var tidligere godkendt af formand for MKR, Mogens Mogensen. Referatet
blev fremlagt.


Rådet godkendte referatet med en enkelt tilføjelse til referatets punkt 2.

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


Rådet tog orienteringen til efterretning.

4. Økonomi, herunder:
a. Regnskab for 1. halvår 2014
www.interchurch.dk · E-mail: interchurch@interchurch.dk
Peter Bangs Vej 1 · DK-2000 Frederiksberg · Tel. +45 33 11 44 88 · Fax +45 33 11 95 88
____________________________________________________________________________________________________________________

Formand: Mogens S. Mogensen · Sekretariatschef: Jørgen Skov Sørensen

Sekretariatet havde udarbejdet regnskab for første halvår 2014. Regnskabet, som følger intentionerne i budget 2014 uden substantielle afvigelser, blev fremlagt.


Rådet tog halvårsregnskabet til efterretning.

b. Ændrede budgetforudsætninger for 2014
Der var ikke registreret væsentligt ændrede budgetforudsætninger for 2014.

Hovedpunkter til drøftelse og vedtagelse
5. MKR struktur og opgaver (Nyborg Strand Seminar)
Det aktuelle møde havde til opgave at følge op på Rådets Nyborg Strand Seminar afholdt i dagene
6. – 7. maj 2014.
Formandskabet fandt ikke, at der på baggrund af Nyborg Strand Seminaret bør foretages substantielle ændringer i den måde, MKR arbejder eller strukturerer sig på. Således fremlagde formandskabet følgende opsummering:
-

-



Rådet strukturerer sig fortsat med en række arbejdsgrupper, der dækker Rådets indholdsmæssige hovedopgaver
Kommunikationsudvalget nedlægges - dog med mulighed for at nedsætte tidsbegrænsede
udvalg ved større kommunikationstiltag
Teologisk arbejdsgruppe bliver fremover mere ad hoc baseret – dvs. at arbejdsgruppen
mødes, når der er emner, der skal behandles – ikke et fast antal gange pr. år
Arbejdsgruppernes medlemskab trimmes - fx vil der fremover ikke sidde faste repræsentanter fra stifterne (udover Rådsmedlemmerne) eller repræsentanter fra andre kirkesamfund
MKR’s formand kan ikke være medlem af ordinære arbejdsgrupper – dette for at sikre formandens samlede overblik
Kommissorierne gennemskrives bl.a. for at afspejle ændringer ovenfor (dette jvf. punkt 6
nedenfor)
Repræsentanter fra folkekirken i de internationale organisationers politiske organer mødes
årligt for en gensidig orientering og udveksling
Der vil blive temadrøftelser på to af de fire årlige rådsmøder (formandskabet foreslår møderne i maj og september, da februarmødet er koblet med mødet med stiftsrepræsentanterne, og formandskabet foreslår, at decembermødet får et fast punkt: Orientering fra
Danske Kirkers Råd)
Rådet tog denne opsummering af strukturdrøftelserne til efterretning.

Med henblik på prioritering af opgaver og projekter, fremlagde formandskabet, at MKR fremover
står på to ben med henblik på opgaveportefølje:
-

De faste opgaver: arbejdet med de nationale og internationale organisationer, det teologiske arbejde samt arbejdet med mission
De tidsbegrænsede opgaver (fokusområder): projektarbejdet med migrantkirker i Danmark
samt arbejdet med trosfrihed/forfulgte kristne
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Formandskabet indstillede, at arbejdet med venskabsmenigheder nedlægges som decideret arbejdsfelt.
Sekretariatets størrelse taget i betragtning vurderede formandskabet, at disse fokusområder og
den måde, de administreres på i dag, er passende.


Rådet tog denne opsummering af opgavedrøftelserne til efterretning, dog således at arbejdet med venskabsmenigheder indgår som en delmængde af de løbende opgaver.
Hjemmesiden www.venskabsmenighed.dk nedlægges. Rådet besluttede endvidere at
benytte terminologien ”fokusområder” frem for ”tidsbegrænsede opgaver” samt ”migranter og migrantkirker” frem for ”migrantkirker”.

6. Nedsættelse af MKR arbejdsgrupper 2014 – 2018
Det påligger MKR at nedsætte arbejdsgrupper i forbindelse med valg og konstituering af Rådet. I
forlængelse af drøftelserne på Nyborg Strand Seminaret i maj 2014 havde sekretariatet revideret
kommissorierne for de aktuelle arbejdsgrupper.
Udkast til reviderede kommissorier blev fremlagt og indstillet fra formandskabet til MKR’s godkendelse.


Rådet godkendte udkast til de reviderede kommissorier for MKR arbejdsgrupperne.

Udkast til personsammensætning af arbejdsgrupperne i overensstemmelse med de reviderede
kommissorier blev fremlagt og indstillet fra formandskabet til MKR’s godkendelse.


Rådet godkendte udkast til personsammensætning af MKR arbejdsgrupperne.

7. Udvalg vedr. migrantkirker og folkekirken
Folkekirkens mellemkirkelige Råd besluttede på MKR 3/14 den 6. maj 2014 at nedsætte et udvalg
vedr. migrantkirker og folkekirken med henblik på afdækning af en række principielle kirkeretlige
og teologiske spørgsmål.
Rådet havde præliminært udpeget rådsmedlemmerne Mogens Mogensen, Niels Nymann Eriksen
og Ole Buchardt Olesen til udvalget. Der var afholdt et indledende møde den 3. juni 2014, hvor
opgavebeskrivelse samt endelig sammensætning af udvalget blev drøftet.
Udkast til opgavebeskrivelse samt udkast til sammensætning af udvalget blev fremlagt fra udvalget til MKR’s godkendelse.


Rådet godkendte udkast til opgavebeskrivelse med mindre rettelser samt udkast til
sammensætning for udvalg vedr. migrantkirker og folkekirken.

8. Etablering af folkekirkeligt asylcenternetværk
Biskopperne besluttede ved deres møde i januar 2014 at udpege en præst i hvert stift, der kan
være ressourceperson omkring pastoral betjening af asylcentre. Der er efterfølgende udpeget res-
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sourcepræster i 9 stifter, som samles i et netværk under ledelse af Niels Nymann Eriksen og Mogens Mogensen.
I lyset heraf plæderede Niels Nymann Eriksen og Mogens Mogensen på det aktuelle møde for en
styrkelse af den folkekirkelige indsats over for asylsøgende og fremlagde et projektforslag til implementering i regi af MKR.
Formålet med projektet var primært:
-

at hjælpe gruppen af ressourcepræster godt i gang og på vej til kvalificeret og effektivt at
fungere i relation til asylsøgende og asylcentre
at bistå præster og menigheder omkring asylcentre i udvikling af konkret engagement for
asylsøgende: specifikt kirkeligt og pastoralt for kristne asylsøgende
at udfordre folkekirkemenigheder til at møde kristne flygtninge, der pga. forfølgelse i deres
hjemlande nu står overfor en ny tilværelse i Danmark, evt. med tilknytning til folkekirken
at arbejde for gode relationer mellem asylcentre og folkekirken generelt

Det er alene muligt for MKR at påtage sig en koordinerende rolle, såfremt der ydes økonomisk
støtte til projektet udefra.


Rådet besluttede, at prioritere en indsats på asyl/konverteringsområdet – i første omgang via ansøgning om kirkeministerielle omprioriteringsmidler.

9. Ansættelse af MKR Sekretariatschef pr. 1. april 2015
Sekretariatschef Jørgen Skov Sørensens kontrakt udløber pr. 31. marts 2015 efter 9 år. Jørgen Skov
Sørensen blev oprindeligt ansat i 2006 på en seksårig åremålskontrakt med mulighed for forlængelse med 3 år. Den oprindelige kontrakt blev således forlænger pr. 1. april 2012.
På baggrund af samtaler med Kirkeministeriet og Præsteforeningen samt interne drøftelser, indstillede formandskabet til Rådets godkendelse, at sekretariatschefstillingen også pr. 1. april 2015
besættes som en åremålsstilling i formatet 6+3 år.


Rådet besluttede, at sekretariatschefstillingen opslås til besættelse pr. 1. april 2015 som
en åremålsstilling (6 + 3 år). Formandskabet udfærdiger et stillingsopslag. Formandskabet
udvælger sammen med Peter Skov-Jakobsen de kandidater, der skal til samtale. Det samlede Råd samt en medarbejderrepræsentant foretager jobsamtalerne, og Rådet indstiller
en kandidat til Kirkeministeriet.

Arbejdsgrupper og internationale organisationer
10. Internationale organisationer, herunder relaterede MKR arbejdsgrupper
a. Kirkernes Verdensråd
Der havde været afholdt Centralkomitemøde i Kirkernes Verdensråd i dagene 2. – 9. juli 2014. KV
Arbejdsgruppen behandler Centralkomitemødet på det førstkommende møde.
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Der havde været afholdt møde i arbejdsgruppen den 27. juni 2014. Referat fra mødet blev taget til
efterretning.
b. Det lutherske Verdensforbund
Der havde ikke været afholdt møde i arbejdsgruppen siden sidste rådsmøde.
Der var afholdt rådsmøde i Det lutherske Verdensforbund i dagene 12.-18. juni 2014 i Medan, Indonesien. LVF Arbejdsgruppen behandler dette rådsmøde på det førstkommende møde.
c. Arbejdsgruppen vedr. europæiske kirker
Der havde ikke været afholdt møde i arbejdsgruppen siden sidste rådsmøde.
c.1. Konferencen for Europæiske Kirker
Der var afholdt bestyrelsesmøde i dagene 2.-5. juni 2014 i Bruxelles. Det primære fokus var på
omstrukturering af organisationen samt flytningen af sekretariat fra Genève til Bruxelles.
Arbejdsgruppen vedr. europæiske kirker behandler bestyrelsesmødet på det førstkommende møde.
c.2. Leuenberg
Der var afholdt rådsmøde i dagene 19.-22. juni 2014 i København. Arbejdsgruppen vedr. europæiske kirker behandler rådsmødet på det førstkommende møde.
c.3. Porvoo
Intet.
11. Øvrige MKR arbejdsgrupper
a. Den teologiske arbejdsgruppe
Der var afholdt møde i teologisk arbejdsgruppe mandag den 25. august 2014. Der forelå endnu
ikke referat.
b. Kommunikationsudvalget
Der havde ikke været afholdt møde i udvalget siden seneste rådsmøde.
c. Arbejdsgruppen vedr. folkekirkens mission
Der var afholdt møde i arbejdsgruppen vedr. folkekirkens mission den 18. august 2014. Referat fra
mødet blev taget til efterretning.

Eksterne relationer
12. Organisationer og udvalg, hvortil Rådet har udpeget repræsentanter
En række kirkelige organisationers vedtægter fordrer, at MKR udpeger repræsentanter til de respektive organisationers styrende organer.
a. Danske Kirkers Råd, herunder Økumenisk Forum
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Der havde været afholdt Årsmøde i Danske Kirkers Råd og ordinært møde i Økumenisk Forum den
3. maj 2014. Referat blev fremlagt.
Der havde været afholdt møde i Danske Kirkers Råd den 27. august 2014. Der forelå endnu ikke et
referat.
b. Dansk Missionsråd
Intet.
c. Danske Sømands- og Udlandskirker
DSUK havde afholdt Repræsentantskabsmøde i dagene 19. - 20. august 2014. Fra MKR deltog Bent
Normann Olsen og Ole Buchardt Olesen. Der forelå endnu ikke et referat.
d. Det danske Bibelselskab
Intet.
e. Folkekirkens Nødhjælp
Intet.
f. Kontaktgruppen for muslimer og kristne
Medlem af Kontaktgruppen for folkekirken, Birte Jacobsen orienterede mundtligt.
g. Økumenisk Efterårskursus
Der afholdes Økumenisk Efterårskursus i Nyborg den 31. oktober - 1. november 2014.
h. Økumenisk Studielegat
Intet.

Orienteringspunkter
13. Orientering fra stifterne
a. Helsingør
Ole Buchardt Olesen orienterede mundtligt.
b. København
Niels Nymann Eriksen orienterede mundtligt.
14. Modtagne rapporter
Intet.
15. Løbende sagsbehandling
Intet.
16. Andet
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a. Program for studierejsen til Genève
Sekretariatschef Jørgen Skov Sørensen orienterede mundtligt.
b. Status på arbejdet vedr. MKR jubilæum
Sekretariatschef Jørgen Skov Sørensen orienterede mundtligt.
c. Orientering vedr. Rådets arbejde med trosfrihed/forfulgte kristne
Den kritiske situation i Nordirak havde afstedkommet en række initiativer i MKR og samarbejdende organisationer. Medarbejder vedr. mission Birger Nygaard og kommunikationsmedarbejder
Rebekka Højmark Svenningsen orienterede mundtligt.

Eventuelt
Intet.

Protokollen blev oplæst og vedtaget
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