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Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark
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Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd onsdag den 22. september 2010 kl.
11.00 – 16.00 på Diakonissestiftelsen (Bjælkeloftet).
Til stede: Torben Hjul Andersen, Hanna Broadbridge, Kresten Drejergaard, Steffen Ravn Jørgensen, Torben Larsen, Mogens S. Mogensen, Bent Normann Olsen, Christian Roar Pedersen, Bodil
Raakjær Jensen, Peter Skov-Jakobsen og Paul Verner Skærved.
Fra sekretariatet: Jørgen Skov Sørensen, Rebekka Højmark Jensen og Jan Nilsson.
Afbud fra: Niels Iver Juul og Sofie Petersen.

Protokol
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat MKR 3/10 blev godkendt.
3. Sekretariat og medarbejdere
Jørgen Skov Sørensen orienterede mundtligt.
4. Økonomi, herunder:
a. Ændrede budgetforudsætninger 2010
Der er ikke ændrede budgetforudsætninger for 2010.
b. Perioderegnskab 1. og 2. kvartal 2010
Perioderegnskab 1. og 2. kvartal 2010 er godkendt af Rådets kasserer, Torben Larsen, og udsendt til
Rådet den 13. juli 2010 jf. beslutning MKR 3/10 punkt 4.a.
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Hovedpunkter til drøftelse og vedtagelse
5. Tiltag vedr. ændrede økonomiske vilkår
Kasserer Torben Larsen præsenterede to notater dels vedr. folkekirkens vigende kontingentbetaling,
dels vedr. økonomien i Rådets og sekretariatets drift. Rådet drøftede notaterne og vil arbejde videre
med de forskellige forslag heri, herunder at tage kontakt til andre institutioner, der arbejder med den
folkekirkelige information, og som modtager midler fra fællesfonden, med henblik på samordning
af strategi og indhold.
6. Up-date vedr. Porvoo underskrivelsen 3. oktober 2010
Underskrivelsen af Porvoo Erklæringen vil finde sted i Københavns Domkirke den 3. oktober
umiddelbart efter højmessen, som starter kl. 10:00.
Rådet har tidligere besluttet (MKR 1/10), at selve underskrivelsen af Porvoo Erklæringen foretages
af formanden for MKR samt en biskop. Rådet godkendte, at Karsten Nissen skriver under for biskopperne.
Steffen Ravn Jørgensen ønskede ført til protokols, at han ikke mener, at Porvoo Erklæringen skal
skrives under.
Folketingets Kirkeudvalg afholder i september to møder om Porvoo Erklæringen. Første møde blev
afholdt den 1. september, hvor Steffen Ravn-Jørgensen og Peder Nørgaard-Højen deltog. Det andet
møde afholdes den 29. september, hvor Kresten Drejergaard og Jan Nilsson vil deltage.
7. Folkekirken og reformationsjubilæet 2017
Kirkeministeren har udtrykt ønske om i samarbejde med Kongehuset og folkekirkens biskopper at
fejre reformationsjubilæet i 2017 samt i tiden op til dette. Biskopperne har i den anledning udpeget
Niels Henrik Arendt til at være deres ankermand på de tiltag, der måtte komme.
Der forventes nedsat en arbejdsgruppe med en national og international rolle ifm. reformationsjubilæet 2017. Rådet besluttede at udpege Hanna Broadbridge til en sådan arbejdsgruppe, såfremt den
nedsættes.
8. Møde med repræsentanter for Stiftsrådene 2011
MKR 3/10 (punkt 9) nedsatte en ad hoc arbejdsgruppe bestående af Torben Larsen, Hanna Broadbridge og Mogens Mogensen til at udarbejde program for mødet med repræsentanter for stiftsudvalgene den 4. – 5. februar 2011. Arbejdsgruppen har besluttet, at have Porvoo tilslutningen samt
aspekter fra LVF generalforsamlingen som temaer for mødet.
Ad hoc arbejdsgruppen har besluttet at invitere til mødet på følgende vis:
- Stiftsrådene og underudvalg (2 fra hver – 4 i alt fra hvert stift)
- Kirkeudvalget + ministeren
- En repræsentant fra Danske Kirkers Råd
Rådet tog arbejdsgruppens oplæg til efterretning.
9. Studierejse for stiftsrådsrepræsentanter 2011
Der er tradition for, at MKR sekretariatet arrangerer en stiftsfinansieret international studierejse for
interesserede mellemkirkelige stiftsudvalgsmedlemmer hver fjerde år, normalt året efter et nyt råd
er tiltrådt.
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Rådet godkendte, at sekretariatet i 2011 arrangerer en international studierejse til London for
stiftsrepræsentanter.
10. Besøg af delegation fra VELKD, december 2010
En delegation fra VELKD (de tyske lutherske kirker) besøger København den 6.-8. december 2010
og vil i den forbindelse mødes med Rådet på det ordinære rådsmøde den 8. december.
Rådet identificerede forskellige emner til drøftelse med delegationen fra VELKD.
11. Udpegning af MKR repræsentant til Bibelselskabets repræsentantskab
Rådet udpegede Bodil Raakjær Jensen til Det Danske Bibelselskabs repræsentantskab for perioden
2010 - 2014.

Arbejdsgrupper og internationale organisationer
12. Internationale organisationer, herunder relaterede MKR arbejdsgrupper
a. Kirkernes Verdensråd
KV-arbejdsgruppen har afholdt møde fredag den 10. september 2010. Der foreligger endnu ikke
referat fra mødet.
b. Det lutherske Verdensforbund
Der har ikke været afholdt møde i arbejdsgruppen siden sidste rådsmøde.
LVF afholdt generalforsamling i Stuttgart den 20. - 27. juli 2010. Fra folkekirken deltog 13 delegater og 2 rådgivere. Delegationen holder et opfølgningsmøde den 25. september, hvorefter der vil
foreligger en rapport fra generalforsamlingen. Rapporten vil blive tilsendt Rådet, som får mulighed
for at drøfte den på næste møde, MKR 5/10.
c. Konferencen for Europæiske Kirker
Rådet tog referat fra Europa-arbejdsgruppens møde den 22. juni 2010 til efterretning.
Marie Vejrup Nielsen har meddelt, at hun af personlige årsager ikke kan deltage i arbejdsgruppen et
stykke tid. Efter indstilling fra arbejdsgruppe godkendte Rådet, at Karsten Fledelius midlertidigt
overtager Marie Vejrup Nielsens plads i arbejdsgruppen og i Churches in Dialogue.
Den 19. juli deltog Peter Skov-Jakobsen i møde mellem EUs formænd og religiøse ledere fra hele
Europa. Rådet besluttede at udpege Peter Skov-Jakobsen (med Kresten Drejergaard som substitut)
for indeværende periode som fast deltager til lignende KEK/EU relaterede arrangementer.
Flg. stemte for:
Torben Hjul Andersen, Hanna Broadbridge, Kresten Drejergaard, Torben Larsen, Mogens S. Mogensen, Bent Normann Olsen, Christian Roar Pedersen, Bodil Raakjær-Jensen, Peter SkovJakobsen og Paul Verner Skærved.
Flg. stemte imod:
Steffen Ravn Jørgensen
d. Leuenberg
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MKR er vært for en konsultation for Leuenberg kirkerne i Nordeuropa den 21.-22. oktober i København om "gudstjenestens teologi". Konsultationen vil endvidere give mulighed for at drøfte det
fremtidige samarbejde mellem Leuenberg-kirkerne i regionen.
13. Øvrige MKR arbejdsgrupper
a. Den teologiske arbejdsgruppe
Der har ikke været afholdt møde i arbejdsgruppen siden sidste rådsmøde.
Forslag til revision af kommissorium og udpegning af yderligere medlemmer til arbejdsgruppen
fremlægges af Kresten Drejergaard på næste møde.
b. Kommunikationsudvalget
Rådet tog referat fra kommunikationsudvalget den 22. juni 2010 til efterretning.
Kommunikationsudvalget har endvidere afholdt møde mandag den 6. september 2010. Der foreligger endnu ikke referat fra dette møde.
Rådet godkendte, at medlemmerne af Rådet for fremtiden er ansvarlig for at der skrives et indlæg
fra deres respektive stifter til årsskriftet.
b.1. Nyt kommissorium
Rådet godkendte forslag til nyt kommissorium for kommunikationsudvalget.

Eksterne relationer
14. Danske organisationer og udvalg, hvortil Rådet har udpeget repræsentanter
a. Danske Kirkers Råd, herunder Økumenisk Forum (tidl. Mellemkirkeligt Arbejdsforum)
DKR har afholdt Rådsmøde den 26. august 2010. Der foreligger endnu ikke referat fra mødet.
b. Dansk Missionsråd
Peder Kjærsgaard Roulund blev på MKR 3/10 udpeget som MKRs repræsentant i Dansk Missionsråd. Peder Kjærsgaard Roulund har siden da trukket sig fra MKR. Rådet upegede Niels Iver Juul
som repræsentant i Dansk Missionsråd i stedet for Peder Kjærsgaard Roulund.
c. Danske Sømands- og Udlandskirker
DSUK har den 27. august 2010 afholdt Årsmøde på Nyborg Strand. Fra MKR deltog, Bodil Raakjær Jensen, Bent Normann Olsen og Jørgen Skov Sørensen.
d. Det danske Bibelselskab
Intet. Se dog punkt 11 ovenfor.
e. Folkekirkens Nødhjælp
Folkekirkens Nødhjælp afholder Rådsmøde lørdag den 2. oktober, 2010. Jørgen Skov Sørensen
deltager som medlem af Rådet udpeget af MKR.
f. Kontaktudvalget mellem kristne og muslimer
Medlem af Kontaktudvalget for MKR, Paul Verner Skærved, orienterede mundtligt.
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g. Nordeuropæisk Kirkekonvent
Der afholdtes Nordeuropæisk Kirkekonvent den 30. august – 3. september i Wroclaw. Fra folkekirken deltog fem personer.
h. Økumenisk Efterårskursus
Der afholdes Økumenisk Efterårskursus den 5.-6. november på Hotel Nyborg Strand. Årets emne er
"Religion – kilde til konflikt eller forsoning?". MKR er i år ansvarlig for planlægningen af kurset.
i. Økumenisk Studielegat
Intet.

Orienteringspunkter
15. De mellemkirkelige Stiftsudvalg
a. Haderslev
Mogens S. Mogensen orienterede mundtligt fra Haderslev Stift.
b. Viborg
Sognepræst Peder Kjærsgaard Roulund har trukket sig fra MKR. Han afløses af sognepræst Niels
Iver Juul.
16. Modtagne rapporter
Intet. Se dog punkt 12.c. ovenfor.
17. Løbende sagsbehandling
I dagene 29. – 30. oktober afholdes den 5. konference for muslimske og kristne ledere i Danmark.
Jørgen Skov Sørensen har modtaget personlig invitation men er forhindret i at deltage, hvorfor Jan
Nilsson fra sekretariatet deltager på hans mandat. MKR har herudover modtaget invitation til en
deltager. Formandskabet har på den baggrund besluttet at sende Paul Verner Skærved.
MKRs sekretariat har sammen med DSUK iværksat en undersøgelse af de problemstillinger omkring kirkelig betjening, der har vist sig for den relativt store mængde danske folkekirkemedlemmer, som er bosat i Skåne.
MKR er indgået i et samarbejde med folkekirken.dk og DSUK om oprettelse af en revideret engelsksproget hjemmeside for folkekirken målrettet brugere, som ikke taler dansk. Hjemmesiden
forventes finansieret gennem eksterne midler.
Jørgen Skov Sørensen modtog på sekretariatet den 8. september Pernille Esdahl, ny chef for 2. kontor i Kirkeministeriet, hvorunder MKR administrativt er lagt, til en gensidigt orienterende samtale
om vidensudveksling og samarbejde.
18. Andet
Intet.

Eventuelt
Intet.
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Protokollen blev oplæst og vedtaget
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