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Protokol fra MKR 2019-2 møde i Folkekirkens Mellemkirkelige Råd 
Mandag, 29. april 2019, kl. 13.00 til 16.30 
Diakonissestiftelsen, Frederiksberg 
 
Til stede: Peter Skov-Jakobsen, Ingrid Lisby Schmidt, Mogens Mogensen, Niels Iver Juul, Niels Nymann Erik-
sen, Ole Buchardt Olesen, Sofie Petersen, Marianne Christiansen, Hanne Wolfsberg 

Afbud: Anne Birgitte Reiter, Hanna Broadbridge, Christian Roar Pedersen, Thomas Hornemann Thielcke. 

Fra sekretariatet: Birger Nygaard, Christian Arffmann (referent), Søren Dalsgaard, Anne Katrine Ebbesen 
 
 
 

 
Protokol MKR 2019-2 

 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
Behandling  

Beslutning Dagsordenen blev godkendt. 
 

 
2. Bemærkninger til protokol fra MKR 2019-1 
Behandling Dette punkt er hidtil blevet kaldt ”Godkendelse af protokol. . .” Eftersom Rådet godken-

der protokollen ved mødets afslutning, skal den ikke godkendes på ny ved det efterføl-
gende møde. Punktet vil derfor fremover benævnes ”Bemærkninger til protokol. . .”  

Beslutning Rådet havde ingen bemærkninger til protokol fra møde 2019-1. 
 

 
3. Diverse orientering siden sidst 
Behandling Budgetopfølgning efter 1. kvartal er efter ny procedure nu indeholdt i denne oriente-

ring. Forretningsudvalget har gennemgået denne. Kassereren har ansvar for at frem-
hæve forhold, som Rådet bør være særlig opmærksom på. 
 
Formandskabet havde udarbejdet udkast til en budgetrevision pr. 1.4. til godkendelse 
af Rådet. 

http://www.interchurch.dk/
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Sofie Petersen orienterede fra kirke og samfund i Grønland.  

Beslutning Rådet tog orienteringen til efterretning. 
Rådet godkendte budgetrevision pr. 1.4.2019 

 

 
4.   2. godkendelse af forretningsorden 
Behandling Revideret forretningsorden blev godkendt 1. gang på sidste rådsmøde – og skulle god-

kendes i uændret form for at kunne træde i kraft. 
Beslutning Rådet godkendte 2. gang revideret forretningsorden. Den nye forretningsorden er her-

med trådt i kraft. 
 

 
5.   Gennemgang af revisionsprotokol, godkendelse af revideret regnskabsinstruks. 
Behandling Årsregnskab: Årsregnskabet blev i februar underskrevet via en elektronisk procedure 

og er rettidigt indsendt til Kirkeministeriet inden 1. marts. 
 
Revisionsprotokol: Der er fulgt op på bemærkninger i sidste års revisionsprotokol (kre-
ditkortforhold). Revisionsprotokollen indeholdt ikke bemærkninger, som fordrer op-
følgning.  
 
Regnskabsinstruks: Regnskabsinstruks var blevet justeret i forhold til konkrete ændrin-
ger i sekretariatets praksis. Største principielle ændring er, at det praktiske hovedan-
svar for den løbende budgetkontrol og tilsyn med div. økonomiske dispositioner m.v. 
foretages af Kasserer og Formandskab. Hensigten hermed er, at Rådet kun skal bruge 
tid på væsentlige økonomiske forhold og afvigelser, der til gengæld skal være vel forbe-
redte af Formandskabet. 

Beslutning Rådet drøftede, godkendte og underskrev revisionsprotokol af 25.2.2019. 
Rådet godkendte revideret regnskabsinstruks. 

 

 
6.  Tema: Integrering af Folkekirkens Mission – teologi, sprog, praksis 
Behandling Den tematiske drøftelse skal ses i sammenhæng med pågående restrukturering af MKR-

arbejdet vedr. mission og rekruttering af ny medarbejder.  
Formanden indledte med et oplæg til drøftelse af missionsforståelse i folkekirken. 
Fra den efterfølgende drøftelse fremhæves: 

• Der var generel anerkendelse af formandens oplæg som en brugbar forståelse 
af missions til brug bredt i folkekirken. 

• Mens folkekirken mere bredt har taget mission til sig, kniber det med det missi-
onens globale dimension. Den må MKR ikke glemme. Missionsselskabernes ind-
sats er fremdeles en vigtig del af folkekirkeligt virke. 

• Globalt set er forfølgelse ofte en følge af mission. Denne dimension må ikke 
glemmes i trygge Danmark. 

• Mission som dimension i hele kirkens væsen og virke har spændende tråde til-
bage til Grundtvigsk tradition 
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• Vi står i en interessant mellemtid, hvor det er svært at påstå, at vi – trods seku-
larisering m.v. – er i en post-kristen tid. Kristendom fylder faktisk meget i daglig-
dag og medier. 

• Der er ingen tvivl om, at ”mission” for mange stadigt associeres med tvang og 
noget meget negativt. Derfor er denne mere integrerede missionsforståelse vig-
tigt at få frem til de mange i menighedsråds m.v., som er skeptiske. Bogen Mis-
sionsmetaforer burde formidles til alle menighedsråd. 

• For at fastholde missionsdimensionen, efter en integration af folkekirkens mis-
sion, er det vigtigt at fastholde missiologisk kompetence i staben til intelligent at 
indarbejde missionsdimensioner i arbejdet.  

• Kirkens mission kommer i spil i de polariseringer, vi p.t. ser i samfundet. Kirkens 
mission vil i den situation have en rolle i at lægge sig imellem stridende parter 
og arbejde for fred, forståelse, forsoning. 

• Der er et hav af missionsdimensioner i migrantarbejdet, som giver anledning til 
at give mission ansigt på mangfoldige måder i folkekirken. 
 

Rådet gennemgik, hvorledes missionsdimensioner allerede er indlejret i mange grene af 
MKR’s arbejde. 
Rådet gennemgik udkast til Memorandum of Understanding mellem MKR og Dansk Mis-
sionsråd mhp. at videreføre relation til missionsselskaber m.v. via samarbejdspunkter 
med DMR. 

Beslutning Rådet førte en tematisk drøftelse af mission og folkekirken. 
Rådet tilsluttede sig den angivne retning for tematisk integrering af mission i MKR’s ar-
bejdsområder, samt tidsplan herfor.  
Rådet godkendte Memorandum of Understanding med Dansk Missionsråd 

 

 
7.   Arbejdsmæssige prioriteringer / organisering 2019- 
Behandling Sekretariatslederen redegjorde for justeringer i fordeling af arbejdsopgaver i forbindelse 

med, at vakant stilling snarest skal besættes.  

Beslutning Rådet kommenterede og tog de arbejdsmæssige prioriteringer ad notam. 
 

 
8. Værtskab for LVF-Council-møde? 
Behandling LVF har henvendt sig mhp. om folkekirken vil tilbyde sig som vært ved et kommende 

LWF-Council-møde i 2021. 
Beslutning Rådet modtager henvendelse fra LVF om værtskab for Council-møde i 2021 positivt. Se-

kretariatet bedes indlede drøftelse med LVF om vilkårene for et værtskab. Rådet ønsker 
ikke at søge ekstra midler fra Fællesfonden hertil og kan hermed ikke yde ekstra tilskud 
til LVF til betaling af udgifter til konferencen. Rådet reserverer imidlertid fra egenkapita-
len et dispositionsbeløb på kr. 500.000 til de ekstra udgifter, afholdelse af konference i 
Danmark måtte/vil påføre MKR-sekretariatet m.v. 

 

 
9. Terms of Reference (TOR) for samarbejde omkring Kirker under Forandring 
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Behandling Siden LVF-assembly in Namibia I 2016 har MKR været aktivt involveret i opfølgning på 
nordisk initieret resolution omkring Vestens kirker under forandring. 
Ved nordisk fællesmøde (med deltagelse fra Tyskland og Østeuropa) i Uppsala i decem-
ber 2018 enedes man om at gå videre med udformning af Terms of Reference for et 
samarbejde herom, i første omgang for de nordiske kirker.  
Terms of Reference er nu udarbejdet. De er udviklet ud fra et forsigtighedsprincip, hvor 
man først ved et par pilotprojekter afprøver et sådant arbejdes form og relevans på 
tværs af kirker. De indeholder ikke budgetmæssige konsekvenser, der ikke allerede er 
taget højde for.  

Beslutning Rådet godkendte Terms of Reference for samarbejdet omkring Kirker under Forandring.  
 

 
10. Budget 2020 – Ansøgning til Fællesfonden – Budgetudredning 
Behandling 1. Budget for 2020 (+udkast 2021-2023) blev fremlagt. Hovedelementer er følgende: 

• Generel kontinuitet i forhold til 2019 
• Videreføring af migrantsamarbejdet med 2,0 mio. 
• Der afsættes 100.000 kr. til styrkelse af evt. Bruxelles-engagement 
• Budgettet udviser et underskud, der over de næste fire år vil fjerne egenkapita-

len. På sigt skal der altså ske ændringer mhp. bæredygtighed (besparelser/an-
søgning om genopretningsbevilling). 
 

2. Ansøgning til Fællesfonden  - Omprioriteringsansøgning 
Der ansøges i udgangspunktet inden for den budgetramme, der er udstukket. 
Det meddeles Kirkeministeriet, at vi anser den strukturelle integrering af Folkekirkens 
Mission for gennemført, så Fællesfonden fremover ikke længere behøver at nævne fol-
kekirkens mission i sit årsbudget, men kan anse arbejdet som en del af grundbevillingen 
til MKR. 
Der ansøges om midler fra omprioriteringsbidraget til videreføring af Folkekirkens Mi-
grantsamarbejde for 2 mio. kr. pr. år (nedsat fra 2019-niveauet på 2,5 mio. kr.). Der an-
søges om bevilling for en 5-årig periode. 

 
3. Budgetudredning 
Ny version af budgetudredning er udarbejdet efter drøftelsen i Rådet på 2018-decem-
bermødet og efter flere samtaler med Kirkeministeriet. Budgetredegørelsen indsendes 
sammen med ansøgningen. 

Beslutning Rådet godkendte budget for 2020 – og budgetudkast 2021-2023. 
Rådet godkendte ansøgning til Fællesfonden om omprioriteringsmidler på kr. 2,0 mio. 
kr. årligt til videreførelse af migrantsamarbejdet for en periode på 5 år. 

 
 
11. Eventuelt 
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