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Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd, 
torsdag den 7. september 2016 kl. 11:00 til 16:00, Diakonissestiftelsen, Frederiksberg 
 
 
Til stede: Hanna Broadbridge, Marianne Christiansen, Niels Nymann Eriksen, Thomas Horneman-Thielcke 
Birte Jacobsen, Niels Iver Juul, Mogens S. Mogensen (formand og mødeleder), Bent Normann Olsen (kasse-
rer), Christian Roar Pedersen (næstformand), Sofie Petersen, Ingrid Lisby Schmidt, Peter Skov-Jakobsen. 
 
Fra sekretariatet: Søren Dalsgaard, Birger Nygaard, Mogens Kjær og Christian Arffmann. 
 
Afbud: Ole Buchardt Olesen. 
 
 

Protokol MKR 3/16 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden med indkaldelse er udsendt den 24. august og er vedlagt som bilag 1. 
 
Formanden bød Thomas Horneman-Thielcke velkommen som nyt rådsmedlem. Han afløser Torben Hjul 
Andersen som rådsmedlem fra Roskilde Stift. 
 
Rådet godkendte Dagsorden MKR 3/16. 
 
2. Godkendelse af referat fra MKR 2/16 
Der blev ikke udarbejdet separat referat fra møde 2/16. Protokol fra mødet er allerede godkendt (vedlagt 
som bilag 2). 
 
3. Orientering fra sekretariatet 
Sekretariatet orienterer mundtligt. 
 
Rådet takkede Rebekka Højmark Svenningsen for hendes arbejdsindsats i MKR. 
 
Rådet tog orienteringen til efterretning. 
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4. Økonomi 
a. Gennemgang af halvårsregnskab for 2016 
Regnskab for 1. halvår 2016 var udsendt 
 
Rådet tog halvårsregnskab for 2016 til efterretning. 
 
5. Tematisk drøftelse om religionsfrihed 
Preliminary findings of Country Visit to Denmark by Heiner Bielefeldt Special Rapporteur on freedom of reli-
gion or belief samt et notat om planer for en religionsfrihedskonference var udsendt. 
Temadrøftelse indledes af Ingrid Lisby Schmidt og Marianne Christiansen. 
 
Rådet førte en drøftelse om religionsfrihed i lyset af aktuelle problemstillinger for kirke og samfund.  
Rådet tilkendegiver ønske om, at evt. ikke-disponeret budget kan prioriteres til brug for sekretariats-
hjælp til konference samt ånds- og trosfrihedsarbejdet i øvrigt.  
 
6. MKR – traditionelle roller og nye roller – fremtidige prioriteringer 
Formandskabets handlingsforslag til fremtidig prioritering var udsendt. 
 
Rådet drøftede formandskabets handlingsforslag og kom med bemærkninger, som sekretariat og for-
mandskab bedes inkorporere i et revideret forslag. Rådet anmoder bispemødet ultimo oktober om at for-
holde sig til et kort oplæg. De økumeniske relationer skal fortsat opretholdes, og på et godt fagligt ni-
veau. 
 
7. Folkekirken og den lutherske kirke i det tidligere Dansk Vestindien 
Notat om Den tidligere danske evangelisk lutherske kirke i det tidligere Dansk Vestindien, udarbejdet af 
provst emer. Erik Balslev Clausen var udsendt. Spørgsmålet er, om MKR skal bidrage med mellemkirkelig 
opmærksomhed i anledning af 100-året for salget af de Dansk Vestindiske øer. 
 
Rådet takker for at være blevet gjort opmærksom på den mellemkirkelige dimension i relationen til det 
tidligere Dansk Vestindien. Rådet ser gerne, at denne dimension løftes op i forbindelse med 100-års-jubi-
læet for salget af øerne, fx via stiftsudvalgsarrangementer, kirkehøjskoler og evt. grupperejse. Rådet for-
udsætter, at sekretariatets rolle alene er at facilitere kommunikation heraf, mens kompetence, arbejds-
kraft og økonomiske ressourcer må findes eksternt.  

 
Arbejdsgrupper og internationale organisationer 
 
8. Internationale organisationer, herunder relaterede MKR arbejdsgrupper 
 
a. Kirkernes Verdensråd 
Rapport fra Centralkomitemøde i Kirkernes Verdensråd i Trondheim var udsendt. 
 
Rådet beder KV-arbejdsgruppen om at drøfte de i rapporten rejste fokusområder og give anbefalinger til 
Rådet om fremtidige prioriteringer i forhold til KV. 
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Notat fra studiedag på Århus Universitet 23.8.2016 om Faith and Order dokumentet The Church: Towards a 
Common Vision var udsendt.  
Rådet støtter, at svar på The Church: Towards a Common Vision i lighed med dets forløber (The Nature 
and Mission of the Church) indsendes af Danske Kirkers Råd. Rådet anmoder om, at udkast til høringssvar 
tilgår teologisk arbejdsgruppe til orientering. 
 
b. Det Lutherske Verdensforbund 
Rapport fra LVF’s Councilmøde i Wittenberg, juni 2016 var udsendt. 
 
Rådet tog rapporten til efterretning og anmoder alle involverede i processen frem mod og efter Namibia-
generalforsamlingen om at være opmærksomme på og arbejde for rådets fokus på prioritering af udfor-
dringer for Europas kirker i den kommende LVF-arbejdsperiode. Rådet er positivt over for at deltage i en 
udstilling sammen med folkekirkelige organisationer, hvis det er økonomisk overkommeligt. 
 
c. Arbejdsgruppen vedr. europæiske kirker 
Referat fra møde arbejdsgruppen den 6.6.2016 var udsendt. 
 
I lyset af Rådets generelle prioritering af fokus på Europa og kirkens udfordringer i Europa støtter det, at 
sekretariatet opmærksomt følger med i udviklingen af planer for Europæiske kirkedage, bl.a. gennem  
Rebekka Højmark Svenningsens post i bestyrelsen herfor. 
 
c.1. Konferencen for Europæiske Kirker 
Rådet udtrykker støtte til og tak for, at Rebekka Højmark Svenningsen trods afslutning af sin ansættelse i 
MRK fortsat deltager i arbejdsgruppe for forberedelse af KEK-generalforsamling i 2018.  
 
Rådet værdsætter samarbejdsaftale indgået med Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) om 
formidling af danske kirke-skole-erfaringer på europæisk plan. Rådet håber, at dette samarbejde må 
være en prototype på lignende samarbejder med FUV med fokus på mellemkirkelig formidling fra/til fol-
kekirken.  
 
c.2. Leuenberg (CPCE) 
Rådet beder om, at forslag til høringssvar på de tre CPCE-dokumenter om kirkefællesskab, religionsmøde 
og efteruddannelse af præster behandles af henholdsvis Teologisk Arbejdsgruppe, Folkekirke og Religi-
onsmøde og FUV, og at de forelægges Rådet inden indsendelse. 
 
c.3. Porvoo 
Rådet anmoder om god rapportering i nyhedsbrev m.v. fra danske deltagere i efterårets Porvoo-konfe-
rence. 
 
9. Øvrige MKR arbejdsgrupper og -udvalg 
 
a. Den teologiske arbejdsgruppe 
Referat fra møde i den teologiske arbejdsgruppe, 31.5.2016 var udsendt. 
 
b. Folkekirkens Mission 
Referat fra arbejdsgruppen vedr. Folkekirkens Mission 19.8.2016 var udsendt. 
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c. Udvalg vedr. migrantkirker og folkekirken 
Referat fra møde i udvalget den 29.8.2016 var udsendt.  
 
Rådet noterer sig udvalgets arbejde med og indstilling til vidtgående nytænkning med heraf følgende be-
hov for ændring af div. kirkelige ordninger. Valgmenighedsordningen og spørgsmålet om folkekirkens en-
hed ønskes inddraget, når der arbejdes videre med anbefalingerne. I lyset af den nye mellemkirkelige vir-
kelighed i Danmark støtter Rådet retningen herfor og anmoder om – så vidt muligt – at udvalgets indstil-
ling forelægges ved rådsmødet i december mhp. rådets kommentarer inden udvalget afslutter sit arbejde 
i januar. 
 
d. Arbejdsgruppen vedr. Folkekirkens Asylsamarbejde 
Referater fra gruppens møder den 15.3.2016 og 16.8.2016 samt Udredning vedrørende dåbsforberedelse af 
konvertitter var udsendt. 
 
Rådet støtter anbefalinger fra udredning vedr. dåbsforberedelse af konvertitter og opfordrer stiftsrådene 
til at bidrage til finansiering af oversættelse af folkekirkevelegnet materiale til dåbsforberedelse. 
 
Ansøgning om støtte fra satspuljemidler via Kirkeministeriet til asylsamarbejdet var udsendt. 
Rådet noterer sig med tilfredshed, at Kirkeministeriet agter at videresende ansøgning om støtte mhp. 
satspuljefinansiering.  
 

Eksterne relationer 
 
12. Organisationer og udvalg, hvortil Rådet har udpeget repræsentanter 
 
a. Danske Kirkers Råd 
herunder Økumenisk Forum samt Arbejdsgruppen vedr. trosoplæringsmateriale 
 
Rådet støtter, at der i forbindelse med MKR’s aktuelle strategiske overvejelser føres en åben drøftelse 
med Danske Kirkers Råd om evt. nye samarbejdsområder til fælles gavn. 
 
b. Dansk Missionsråd 
Intet 
c. Danske Sømands- og Udlandskirker 
Der har været afholdt årsmøde i DSUK. 
 
d. Det danske Bibelselskab 
Intet 
 
e. Folkekirkens Nødhjælp 
Uffe Gjerding er stoppet som koordinator for EAPPI-følgeskabsprogrammet. Ny koordinator er Birthe Juul 
Christensen. 
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f. Kontaktudvalget mellem kristne og muslimer 
Der har været afholdt en konference om radikalisering. 
 
g. Økumenisk Studielegat 
Intet 
 

Orienteringspunkter 
 
13. Orientering fra stifterne 
 
a. Haderslev 
Mogens Mogensen orienterede kort fra stiftsudvalgsarbejdet i Haderslev stift. 
 
b. Ribe 
Ingrid Lisby Schmidt orienterede kort fra stiftsudvalgsarbejdet i Ribe stift. 
 
14. Andet 
 

Eventuelt 
 
 
Protokollen blev oplæst og vedtaget 
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