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Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd onsdag d. 15. maj 2013 kl. 11:00 til 

17:00 på Bjælkeloftet, Diakonissestiftelsen, Frederiksberg. 

 

Til stede: Hanna Broadbridge, Paul Verner Skærved, Torben Larsen, Torben Bramming, Elisabeth 

Dons Christensen, Niels Iver Juul, Steffen Ravn Jørgensen, Mogens S. Mogensen, Bent Normann 

Olsen, Christian Roar Pedersen og Peter Skov-Jakobsen.  

 

Der var afbud fra Sofie Petersen og Torben Hjul Andersen. 

 

Fra sekretariatet deltog Jørgen Skov Sørensen, Rebekka Højmark Svenningsen, Thorsten Rørbæk 

og Birger Nygaard. 

 

 

Protokol MKR 2/13 
 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden til MKR 2/13 var udsendt den 1. maj 2013. Der forekom fejlagtigt 2 punkter med num-

meret 15 i den udsendte dagsorden. I bemærkningerne opereredes for at omgå denne fejl med punk-

terne 14.a og 14.b. 

 

Rådet godkendte Dagsorden MKR 2/13 med denne rettelse. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Der var ikke udarbejdet et referat fra MKR 1/13 som supplement til Protokol MKR 1/13. 

 

3. Sekretariat og medarbejdere 

Sekretariatschef Jørgen Skov Sørensen orienterede mundtligt.  

Torben Larsen orienterede mundtligt om forhandlinger med Ministeriet for Ligestilling og Kirke 

vedr. ansættelse af sekretariatschef, når den nuværende kontrakt med Jørgen Skov Sørensen udløber 

1. april 2015. 

 

Rådet tog orienteringen til efterretning. 

 

4. Økonomi, herunder: 

 

a. Regnskab for 1. kvartal 2013 

Regnskab for 1. kvartal 2013 var udsendt. 
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Rådet tog regnskab for 1. kvartal 2013 til efterretning. 

 

b. Re-budget 2013 

Re-budget 2013 var udsendt. Det indeholder ganske få ændringer i forhold til Budget 2013.  

 

Rådet tog Re-budget 2013 til efterretning. 

 

c. Ændrede budgetforudsætninger 2013  

Der henvistes til punkt 4.b. ovenfor. 

 

Hovedpunkter til drøftelse og vedtagelse 
 

5. Udkast til MKR Budget 2014 

Udkast til Budget 2014 byggede på den af Ministeriet for Ligestilling og Kirke tidligere på året ud-

meldte budgetramme. Det blev bemærket, at folkekirken heller ikke i 2014 betaler fuldt bidrag til de 

internationale organisationer, folkekirken er medlem af. 

 

Via realistiske besparelser på drift var der opnået et driftsresultat på DKK 0,00. Dette til trods for 

den kontinuerlige og årlige 2 % besparelse fra ministeriets side på alle fra fællesfonden finansierede 

institutioner i folkekirken. 

 

Der var pr. 1. maj 2013 ansøgt om midler til dækning af en sognebaseret oplysningskampagne vedr. 

trosfrihed og forfulgte kristne i omprioriteringspuljen, DKK 100.000. Denne potentielle aktivitet 

implementeres alene såfremt der opnås støtte fra Omprioriteringspuljen. 

 

Rådet drøftede muligheder for at allokere flere midler til kommunikation. Rådet bad sekretariatet og 

Kommunikationsudvalget arbejde med mulighederne og fremlægge disse på MKR 3/13. 

 

Steffen Ravn Jørgensen foreslog at Rådet meddeler Ministeriet for Ligestilling og Kirke, at budget-

rammen kan nedskæres med kr. 300.000, og at dette beløb blev fratrukket de i budgettet til hen-

holdsvis KEK og DKR allokerede beløb.  

 

For dette stemte Torben Bramming og Steffen Ravn Jørgensen.  

 

Imod stemte Hanna Broadbridge, Paul Verner Skærved, Torben Larsen, Niels Iver Juul, Mogens S. 

Mogensen, Bent Normann Olsen, Christian Roar Pedersen og Peter Skov-Jakobsen.  

 

Elisabeth Dons Christensen var fraværende under afstemningen. 

 

Herefter stemte Rådet om godkendelse af det fremlagte udkast til Budget 2014. For dette stemte 

Hanna Broadbridge, Paul Verner Skærved, Torben Larsen, Niels Iver Juul, Mogens S. Mogensen, 

Bent Normann Olsen, Christian Roar Pedersen og Peter Skov-Jakobsen.  

 

Imod stemte Torben Bramming og Steffen Ravn Jørgensen. 

 

Elisabeth Dons Christensen var fraværende under afstemningen. 

 

Rådet godkendte hermed Udkast til Budget 2014. 
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6. Revision af MKR Forretningsorden (2. behandling)  

Ad hoc udvalget vedr. revision af MKR forretningsordenen fremlagde revideret og annoteret MKR 

forretningsorden (version 3) til 2. behandling og godkendelse. 

 

Rådet godkendte den reviderede forretningsorden. 

 

Den nye forretningsorden var således godkendt på to af hinanden følgende rådsmøder og trådte i 

kraft ved mødets afslutning. 

 

7. Dåb af asylansøgere og medlemskab af folkekirken  

Rådet drøftede muligheden for at skabe en ordning omkring medlemskab af folkekirken for asylan-

søgere, der ved dåb ikke kan optages i folkekirken på normal vis.  

 

Rådet besluttede at tage sagen op med folkekirkens biskopper. 

  

8. Høringssvar til DKR vedr. Grundlovens § 69 

Sekretariatet havde modtaget henvendelse fra Danske Kirkers Råd (DKR) vedr. DKRs arbejde med 

”Frihed og lige vilkår”. 

 

Rådet drøftede oplægget og besluttede at afgive høringssvar.  

 

Der blev nedsat et udvalg bestående af Peter Skov-Jakobsen, Mogens S. Mogensen og Steffen 

Ravn Jørgensen. Der tilknyttes ekstern juridisk bistand. Fra MKR sekretariatet deltager 

Thorsten Rørbæk som sekretær for udvalget. Udvalget aflægger rapport med udkast til hø-

ringssvar til Rådet på MKR 3/13.  

 

Det blev noteret, at arbejdet nødvendigvis må række ud over høringsfristen. Dette meddeles 

DKR. 

 

9. Rapportering fra MKR strukturudvalg 

MKR nedsatte på MKR 4/12 på ad hoc basis Udvalg vedr. organiseringen af folkekirkens mellem-

kirkelige engagement (jf. MKR 4/12 punkt 5).  

 

Udvalget havde afholdt to møder og fremlagde dets overvejelser i notatform for Rådet til drøftelse, 

herunder drøftelse af potentialet af et tættere samarbejde mellem en række folkekirkelige og folke-

kirkerelaterede organisationer. 

 

Rådet drøftede rapporteringen og besluttede, at udvalget arbejder videre ad de baner, som er 

udlagt. 

 

10. MKR høringssvar til MILIKI strukturudvalgets oplæg 

Ministeriet for Ligestilling og Kirke havde den 2. maj 2013 sendt et debatoplæg fra Udvalg om en 

mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken. Folkekirkens mellemkirkelige 

Råd var på høringslisten.  

 

Rådet besluttede at udsætte drøftelsen vedr. høringssvar til MKR 3/13. Rådet besluttede, at 

MKR ad hoc udvalg vedr. organiseringen af folkekirkens mellemkirkelige engagement udar-

bejder udkast til høringssvar, som fremlægges på MKR 3/13. 

 

11. Evaluering af Folkekirkens Mission 
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Formand for Arbejdsgruppen vedr. Folkekirkens Mission, Mogens Mogensen, redegjorde mundtligt 

for det første års arbejde vedr. Folkekirkens Mission i regi af MKR, herunder projekt Trosfrihed – 

forfulgte kristne. 

 

Rådet tog redegørelsen til efterretning. 

 

12. Evaluering af projekt ”Folkekirken og EU” 

Dette treårige projekt har fundet sted i perioden 2010-2012. Arbejdsgruppen vedr. Europæiske Kir-

ker anbefaler til Rådet, at samarbejdet med Grundtvigsk Forum om forholdet mellem folkekirke og 

EU fortsætter. Arbejdsgruppen foreslår, at et eventuelt samarbejde kommer til at foregå i denne 

arbejdsgruppes regi, hvor det i dag er et projekt direkte under Rådet. 
 

Rådet evaluerede projektet positivt og godkendte arbejdsgruppens forslag. 

 

13. Markering af MKRs 25 års jubilæum 2015 

Folkekirkens mellemkirkelige Råd blev oprettet pr. 1. januar 1990. Rådet har således i 2015 eksiste-

ret i 25 år som del af folkekirkens officielle strukturer. 

 

Rådet drøftede muligheder og behov for en markering af jubilæet. Der var enighed om at sig-

te mod en markering, som adresserer de grupper i folkekirken, MKR ønsker at få i tale. 

 

Rådet nedsatte et udvalg, som skal forberede en markering. Som medlemmer af udvalget ud-

pegedes Christian Roar Pedersen, Niels Iver Juul, Paul Verner Skærved og Hanna Broad-

bridge. Fra sekretariatet deltager Rebekka Højmark Svenningsen som udvalgets sekretær. 

 

14.a Evaluering af mødet med repræsentanter for stifterne 2013 

Rådet afholdt i dagene 1. – 2. februar 2013 møde med repræsentanter for stifterne på Trinity Hotel 

og Konferencecenter, Fredericia. 

 

Rådet evaluerede mødet 2013 positivt, drøftede mulige emner for 2014 samt udpegede en 

planlægningsgruppe med flg. medlemmer: Peter Skov-Jakobsen, Bent Normann Olsen samt 

Paul Verner Skærved. Fra sekretariatet deltager Thorsten Rørbæk.  

 

Det er op til udvalget at fastlægge de endelige fokusemner for mødet. 

 

14.b Evaluering af MKRs tilstedeværelse på Danske Kirkedage 2013 

Folkekirkens mellemkirkelige Råd var aktivt til stede på Danske Kirkedage 2013 med en stand på 

Mulighedernes Marked samt en række workshops og aktiviteter.  

 

Rådet evaluerede MKRs tilstedeværelse på Danske Kirkedage 2013 positivt. 

 

Arbejdsgrupper og internationale organisationer 

 

15. Internationale organisationer, herunder relaterede MKR arbejdsgrupper 

 

a. Kirkernes Verdensråd 

Der havde ikke været afholdt møde i arbejdsgruppen siden sidste rådsmøde.  

 

b. Det Lutherske Verdensforbund 

LVF arbejdsgruppen havde holdt møde d. 11. april 2013. Referat fra mødet var udsendt. 
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Rådet tog dette referat til efterretning. 

 

c. Arbejdsgruppen vedr. europæiske kirker 

Arbejdsgruppen havde holdt møde den 5. april 2013. Referat fra mødet var udsendt. Se også punkt 

12 ovenfor. 

 

c.1. Konferencen for Europæiske Kirker 

På generalforsamlingen i KEK den 3.-8. juli 2013 i Budapest skal de delegerede tage stilling til det 

forslag til organisationsreform, som Revision Working Group har præsenteret i Uppsalarapporten 

2012. 

 

Arbejdsgruppen vedr. Europæiske Kirker indstillede til Rådet, at det giver den folkekirkelige dele-

gation mandat til at stemme for en markant ændring i KEKs organisation, som vil give en slankere 

og mere sammenhængende struktur.  

 

Rådet besluttede principielt at bakke op om det forslag til ny forfatning, som fremgår af Upp-

salarapporten og at give delegationen mandat til at stemme for de ændringsforslag, den skøn-

ner fornuftige under forhandlingerne på generalforsamlingen 2013. 

 

c.2. Leuenberg 

Den folkekirkelige delegations rapport fra generalforsamlingen i Leuenberg Kirkefællesskabet 2012 

var udsendt. 

 

Rådet tog denne rapport til efterretning.  

 

c.3. Porvoo 

Porvoo-samarbejdet havde i dagene d. 15.-18. april 2013 afholdt konsultation vedr. ’Diaconal Mini-

stry as a Proclamation of the Gospel’ i Dublin, Irland. Kommuniké fra konsultationen var udsendt. 

 

Rådet tog dette kommuniké til efterretning. 

 

16. Øvrige MKR arbejdsgrupper 

 

a. Den teologiske arbejdsgruppe 

Teologisk arbejdsgruppe havde den 15. marts 2013 afholdt et opfølgningsmøde vedr. arbejdet med 

teologisk belysning af bispeembedet i en dansk folkekirkelig kontekst. Arbejdsgruppen havde derpå 

sammensat et dokument på baggrund af oplæg om temaet. Dokumentet var udsendt. 

 

Dokumentet var udsendt til godkendelse m.h.p. at tilsende det kirkeministeriets Udvalg om en mere 

sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken. 

 

Rådet godkendte dokumentet med enkelte rettelser. Formandskabet bemyndiges til at fær-

diggøre dokumentet med disse rettelser, at afstemme rettelserne med dokumentets hovedfor-

fattere, Bo Kristian Holm samt Peder Nørgaard Højen, samt at tilsende Udvalg om en mere 

sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken det endelige dokument. 

 

b. Kommunikationsudvalget 

Der havde ikke været afholdt møde i udvalget siden sidste rådsmøde. 
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c. Folkekirkens Mission 

Referat fra møde i Arbejdsgruppe vedr. Folkekirkens Mission den 8. april 2013 var udsendt. 

 

Rådet tog dette referat til efterretning. 

 

Eksterne relationer 

 

17. Organisationer og udvalg, hvortil Rådet har udpeget repræsentanter 

 

a. Danske Kirkers Råd, herunder Økumenisk Forum (tidl. Mellemkirkeligt Arbejdsforum) 

Danske Kirkers Råds generalsekretær Mads Christoffersen er tovholder på det mellemkirkelige 

trosoplæringsprojekt, som MKR har foreslået placeret i en DKR Arbejdsgruppe. 

 

b. Dansk Missionsråd 

Intet.  

 

c. Danske Sømands- og Udlandskirker  

Intet. 

 

d. Det danske Bibelselskab 

Intet. 

 

e. Folkekirkens Nødhjælp 

Intet. 

 

f. Kontaktudvalget mellem kristne og muslimer 

Paul Verner Skærved orienterede mundtligt. 

 

g. Økumenisk Efterårskursus  

Der afholdes ikke Økumenisk Efterårskursus i 2013. 

 

h. Økumenisk Studielegat 

Studielegatets stiftelsesdokument med ændringer var udsendt til orientering. 

  

Orienteringspunkter 

 

18. Orientering fra stifterne 

 

a. Helsingør 

Steffen Ravn Jørgensen orienterede mundtligt. 

 

b. København  

Torben Larsen og Peter Skov-Jakobsen orienterede mundtligt. 

 

19. Modtagne rapporter 

Sekretariatet havde modtaget rapport fra rådsmedlem Niels Iver Juul vedr. deltagelse i Luthersemi-

nar på LVF centeret i Wittenberg. 

 

Rådet tog rapporten til efterretning. 
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20. Løbende sagsbehandling 

Intet.  

 

21. Andet 

Intet. 

 

Eventuelt 
Intet. 

 

 

Protokollen blev oplæst og vedtaget  

 

 

Hanna Broadbridge (formand)  

 

 

Paul Verner Skærved (næstformand)  

 

 

Torben Larsen (kasserer)  

 

 

Torben Hjul Andersen  

 

 

Torben Bramming 

 

 

Elisabeth Dons Christensen 

 

 

Niels Iver Juul  

 

 

Steffen Ravn Jørgensen  

 

 

Mogens S. Mogensen 

 

 

Bent Normann Olsen  

 

 

Christian Roar Pedersen  

 

 

Peter Skov-Jakobsen 

 

 

Sofie Petersen 


