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Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd fredag den 3. februar 2012  

kl. 13:00 – 17:00 på Vingstedcentret. 

 

Til stede: Hanna Broadbridge, Torben Hjul Andersen, Niels Iver Juul, Steffen Ravn Jørgensen, 

Christian Roar Pedersen, Peter Skov-Jakobsen, Mogens S. Mogensen og Paul Verner Skærved. 

 

Fra sekretariatet: Jørgen Skov Sørensen, Heidi Paakjær Martinussen, Rebekka Højmark Svenning-

sen og Thorsten Rørbæk. 

 

Afbud: Kresten Drejergaard, Torben Larsen, Bent Normann Olsen og Sofie Petersen. 

 

Der var endnu ikke udpeget en repræsentant for Ribe Stift, efter Bodil Raakjær Jensen er gået ud af 

Rådet. 

 

Protokol MKR 1/12 
 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Sekretariatschef Jørgen Skov Sørensen orienterede om flg: Grundet en administrativ fejltagelse var 

der ikke overensstemmelse mellem ”Dagsorden MKR 1/12”, som fra sekretariatet blev udsendt den 

20. januar 2012 sammen med indkaldelsen til det pågældende møde, og ”Bemærkninger MKR 

1/12” udsendt fra sekretariatet den 27. januar 2012. 

 

”Dagsorden MKR 1/12” indeholdt et punkt 6 med overskriften ”Høring vedr. lovforslag om vielse 

af par af samme køn”. Dette punkt var ved en fejltagelse faldet ud af den kommenterede dagsorden, 

”Bemærkninger MKR 1/12”. 

 

For ikke at skabe forskydninger i bilagsnumrene, som forekommer i ”Bemærkninger MKR 1/12”, 

havde sekretariatet valgt ikke at udsende en korrigeret ”Bemærkninger MKR 1/12”. I stedet blev i 

en separat skrivelse ”Tillæg til bemærkninger MKR 1/12” gengivet sekretariatets bemærkninger til 

det annoncerede punkt 6 ”Høring vedr. lovforslag om vielse af par af samme køn” i den oprindeligt 

udsendte dagsorden. 

 

Punktet blev på Rådsmødet den 3. februar 2012 henlagt under dagsordenens punkt 17 Andet (Be-

mærkninger MKR 1/12 punkt 16 Andet). Det anførtes i Protokol MKR 1/12 under punkt 1 ”God-

kendelse af dagsorden”, at der var konstateret en uoverensstemmelse som beskrevet ovenfor, samt 

at der var udsendt ”Tillæg til Bemærkninger til MKR 1/12”. Tillæggets ordlyd blev tillige gengivet 

i Protokol MKR 1/12. 

 

Med disse bemærkninger godkendte Rådet den udsendte dagsorden. 
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2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Der var ikke udsendt referat fra MKR 4/11. I referatet indføres normalt drøftelser og noter, fx navne 

på mulige kandidater i forskellige sammenhænge, som ikke skønnes at høre hjemme i den offentlige 

protokol. Sekretariatet havde ved gennemgang af notater fra MKR 4/11 ikke fundet anledning til at 

tilføje Protokol 4/11 sådanne yderligere elementer. 

 

Rådet tog dette til efterretning. 

 

3. Sekretariat og medarbejdere 

Sekretariatschef Jørgen Skov Sørensen orienterede mundtligt. 

 

Rådet tog orienteringen til efterretning. 

 

4. Økonomi, herunder: 

 

a. Regnskab 2011 

Sekretariatschef Jørgen Skov Sørensen fremlagde i kasserer Torben Larsens fravær Regnskab 2011. 

 

Rådet godkendte det foreliggende Regnskab 2011. 

 

b. Ændrede budgetforudsætninger 2012 

Der var ikke indtrådt ændrede budgetforudsætninger for 2012 i forhold til MKR 4/11. 

 

Hovedpunkter til drøftelse og vedtagelse 

 

5. Opfølgning på situationen i Konferencen for Europæiske Kirker 

Kommunikations- og Projektsekretær Heidi Paakjær Martinussen orienterede mundtligt. KEKs 

Centralkomite afholdt møde i Geneve den 24. – 25. januar, 2012. Centralkomiteen valgte ny gene-

ralsekretær, Guy Liagre, og modtog rapport fra KEK Revisionsgruppen. Det blev besluttet i Cen-

tralkomiteen at sende rapporten til høring hos medlemskirkerne med høringsfrist den 30. juni 2012. 

 

Rådet besluttede, at rapporten overføres til behandling i Europaarbejdsgruppen, som bedes frem-

lægge forslag til officielt høringssvar på MKR 2/12. Rådet understregede vigtigheden af, at økono-

mien i KEK bliver realistisk, og at MKR søger at finde fælles konstruktivt fodslag med de øvrige 

Nordiske medlemskirker i høringssvaret fra Folkekirken.  

 

Europaarbejdsgruppen bedes endvidere overveje, hvorvidt det vil være tjenligt for KEK at invitere 

Guy Liagre til Danmark/Norden kort tid efter hans tiltræden som generalsekretær. 

 

6. Ansøgning til Ole Kirks Fond vedr. halvtidsstilling på MKR 

I forbindelse med Fællesfondens finansiering af en halvtidsstilling til koordination af Folkekirkens 

mission som del af MKRs opgaveportefølje, har Sekretariatet indsendt en ansøgning til Ole Kirks 

Fond (LEGO) vedr. finansiering af en halvtidsstilling i en 3-årig periode med henblik på oplysning 

af danske sogne om trosfrihed og forfulgte kristne i verden. Ole Kirks Fond tager stilling til ansøg-

ningen den 8. februar 2012.  

 

Rådet tog denne orientering til efterretning. 
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7. Udpegning af to medlemmer til MKR Arbejdsgruppen vedr. mission 

Ifølge kommissoriet for Arbejdsgruppen vedr. Folkekirkens Mission sammensættes denne gruppe 

med bl.a. to medlemmer fra MKR, hvoraf det ene er formand for arbejdsgruppen. 

 

Rådet udpegede rådsmedlemmerne Mogens Mogensen og Niels Iver Juul til Arbejdsgruppen vedr. 

Folkekirkens Mission. 

 

8. Godkendelse af sekretariatschefens årsberetning 2011  

Sekretariatschef Jørgen Skov Sørensens årsberetning 2011 var fremsendt. 

 

Rådet godkendte Årsberetning 2011. 

 

9. Revideret MKR forretningsorden (jf. MKR 3/11 – punktet udsættes) 

På sekretariatets foranledning blev det på MKR 3/11 besluttet at revidere og konsekvensrette MKRs 

forretningsorden. Et udvalg blev på det aktuelle møde nedsat med henblik på at fremlægge en revi-

deret forretningsorden for Rådet. Udvalget har imidlertid endnu ikke haft anledning til at mødes 

omkring opgaven. 

 

Rådet besluttede, at fremlæggelsen udsættes til MKR 2/12. 

 

Arbejdsgrupper og internationale organisationer 

 

10. Internationale organisationer, herunder relaterede MKR arbejdsgrupper 

 

a. Kirkernes Verdensråd 

Der har ikke været afholdt møde i arbejdsgruppen siden MKR 4/11. 

 

b. Det lutherske Verdensforbund 

Der havde ikke været afholdt ordinært møde i arbejdsgruppen siden MKR 4/11. 

 

LVF arbejdsgruppen havde ad elektronisk vej udpeget Marie Vejrup Nielsen til posten i Luther 

Centeret i Wittenberg. 

 

c. Arbejdsgruppen vedr. europæiske kirker 

Europaarbejdsgruppen havde ekstraordinært møde den 13. december for at gennemgå programmet 

for EU formandskabet. 

 

Rådet tog dette referat til efterretning. 

 

1. Konferencen for Europæiske Kirker 

Der blev henvist til behandlingen af punkt 5. 

 

2. Leuenberg 

Folkekirken har mulighed for at opstille en kandidat, som vil have gode muligheder for at opnå valg 

til Leuenberg Rådet på generalforsamlingen i september 2012. 

 

Rådet opstillede sognepræst Kirsten Jørgensen til Leuenberg Rådet. 

  

3. Porvoo 
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Intet. 

 

11. Øvrige MKR arbejdsgrupper 

 

a. Den teologiske arbejdsgruppe 

Der havde ikke været afholdt møde i arbejdsgruppen siden MKR 4/11. 

 

b. Kommunikationsudvalget 

Der havde ikke været afholdt møde i udvalget siden MKR 4/11. 

 

Eksterne relationer 

 

12. Organisationer og udvalg, hvortil Rådet har udpeget repræsentanter 

 

a. Danske Kirkers Råd, herunder Økumenisk Forum  

Intet. 

 

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 om arbejdet i kontaktudvalget. 

 

g. Nordeuropæisk Kirkekonvent 

Intet. 

 

h. Økumenisk Efterårskursus  

Økumenisk Efterårskursus 2012 har ’Den digitale kirke’ som tema. 

 

i. Økumenisk Studielegat 

Intet. 
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Orienteringspunkter 

 

13. Orientering fra stifterne 

 

a. Haderslev  

Mogens Mogensen orienterede mundtligt. 

 

b. Århus 

Hanna Broadbridge orienterede mundtligt. 

 

14. Modtagne rapporter 

Intet. 

 

15. Løbende sagsbehandling 

Intet. 

 

16. Andet 

Der blev henvist til punkt 1 ovenfor. Den kursiverede tekst nedenfor var udsendt som ”Tillæg til 

bemærkninger MKR 1/12” 

 

Bemærkninger til det i Dagsordenen anførte punkt 6 ”Høring vedr. lovforslag om vielse af par af 

samme køn”. 

 

Ministeriet for Ligestilling og Kirke sendte den 18. januar 2012 ”Udkast til forslag til lov om æn-

dring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret 

til at undlade at vie to personer af samme køn)” i høring. Folkekirkens mellemkirkelige Råd er på 

høringslisten. Høringsbrev samt høringsliste vedlægges denne skrivelse som henholdsvis bilag A og 

bilag B. 

 

Lovforslaget skal ses i sammenhæng med Social- og Integrationsministeriets ”Udkast til forslag til 

lov om ændring af lov om ægteskabsindgåelse og -opløsning og af lov om rettens pleje og om op-

hævelse af lov om registreret partnerskab (Ægteskab mellem to personer af samme køn)”. 

 

Det skal understreges, at det således ikke er Social- og Integrationsministeriets udkast til lovforslag 

vedr. Ægteskabsloven, der er sendt i høring i Folkekirkes mellemkirkelige Råd, men derimod udkast 

til lovforslag (Medlemskabsloven) fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke, som er afledt af det af 

Social- og Integrationsministeriets udsendte udkast til lovforslag (Ægteskabsloven). Udkast til lov-

forslaget fra Ministeriet for Ligestilling og Kirke vedlægges denne skrivelse som bilag C. 

 

 

 

Rådet besluttede, at MKR ikke afgiver høringssvar vedr. ”Udkast til forslag til lov om ændring af 

lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at und-

lade at vie to personer af samme køn)”. 
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Eventuelt 
Da Steffen Ravn Jørgensen ikke havde lejlighed til at orientere fra Helsingør Stifts mellemkirkelige 

arbejde på MKR 4/11, orienterede han herfra på det aktuelle møde. 

 
Hanna Broadbridge takkede Heidi Paakjær Martinussen for hendes arbejde i MKR og ønskede hen-

de og hendes familie alt godt i Geneve. 

 
 
Protokollen blev oplæst og vedtaget 

 

 

Hanna Broadbridge (formand) 

 

 

Paul Verner Skærved (næstformand) 

 

 

Torben Larsen (kasserer) 

 

 

Torben Hjul Andersen 

 

 

Kresten Drejergaard 

 

 

Niels Iver Juul 

 

 

Steffen Ravn Jørgensen 

 

 

Mogens S. Mogensen 

 

 

Bent Normann Olsen 

 

 

Christian Roar Pedersen 

 

 

Sofie Petersen 

 

 

Peter Skov-Jakobsen 

 

 
 
 

 


