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Medvirkende bl.a.:
Margrete Auken (SF) • Søren Gade (V)
Joy Mogensen (S) • Jørgen Skov Sørensen

Mellemkirkeligt årsmøde &



Invitation

Til stifternes repræsentanter 
for det mellemkirkelige ar-
bejde i folkekirken.

» Traditionen tro indbydes I hermed til 
det årlige møde mellem stifterne og Det 
mellemkirkelige Råd. 

Mødet finder 5. – 6. februar 2021 i Vejle. Der 
er spisning og overnatning på Hotel Scandic 
Jacob Gade i Vejle Midtby, og mødet foregår 
i Vor Frelsers Kirkes kirkehus (hotel og kir-
ke ligger 600 m fra hinanden). Der vil være 
nødvendig agtpågivenhed over for gældende 
retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, 
så man kan føle sig sikker under hele mødet. 
I forlængelse heraf beder vi, da vi jo lever i 
omskiftelige tider, om forståelse for, at der 
kan ske mindre ændringer i programmet og i 
forhold til oplægsholdere.

DEL 1: Fredag
Fredagens program vil være 
målrettet rådsmedlemmer og 
ledende repræsentanter fra stif-
terne/stiftsudvalgene, som er 
fortrolige med det mellemkirke-
lige arbejde og drøftelserne vil 
have en intern karakter mhp. 
styrkelse af det økumeniske ar-
bejde: Fokus er denne gang på 
fornyelse og generationsskifte 
i den økumeniske bevægelse 
både nationalt og internationalt, 
så vi håber, at også repræsen-
tanter fra de yngre generationer 
vil deltage på vegne af stifterne.  

DEL 2: Lørdag 
Lørdagens program består i et 
heldags-seminar, der er gratis og 
henvender sig bredt til alle kirke-
ligt interesserede. Det er altså til-
rettelagt således, at det ikke kræ-
ver særlige forudsætninger eller 
økonomi at deltage.

Som I kan se i programmet ne-
denfor, har vi valgt at afholde et 
seminar om kristendom og politik 
i dansk og europæisk perspektiv i 
forlængelse af det mellemkirkeli-
ge årsmøde. Her deltager kendte 
danske politikere i en spændende 
debat, og vi forventer således at 
tiltrække en del ”nye ansigter”, 
der ikke har tradition for at del-
tage i mellemkirkelige arrange-
menter men som på seminaret 
vil blive introduceret til det mel-
lemkirkelige arbejde på lokalt og 
internationalt plan.

Det årlige møde om det  
mellemkirkelige arbejde  
i folkekirken

» Vi håber at se en bred kreds af 
stiftsrepræsentanter til det årli-
ge mellemkirkelige møde. 

Vel mødt til et indholdsrigt døgn 
om det mellemkirkelige arbejde i 
folkekirken!



Fredag d. 5. februar

TEMA: 
Næste generation

» Den moderne økumeniske bevæ-
gelse er nu over 70 år gammel. Et
vigtigt generationsskifte står for både
herhjemme og i udlandet. Hvordan
ser det økumeniske ud i den næste
generations perspektiv? Hvordan
opfostres en ny generation af øku-
menisk orienterede ledere, og hvor-
dan vil disse gentænke økumeniske
dagsordner og arbejdsformer, så
de svinger med næste generations
tanker om det økumeniske, kirkelige
og samfundsmæssige udfordringer
anno 2020? Ultimativt: Hvordan ser
økumenisk nedslag ud i folkekirkens
menigheder i næste generation?

Program for dagen:

Rådsmøde om eftermid-
dagen, kl. 14 – 16.45. 

Ankomst til middag i Hotel Scandic Jacob 
Gade, Vejle.

16.45-17.00:

» Check in for alle.

17.15–18.45:
» Middag i Torvehallerne.

Vi går over i Vor Frelsers 
Kirke hvor aftenens møde 
vil foregå (600 m derfra). 

19.00:  
» Velkomst og indledning
ved formand for Folkekir-
kens mellemkirkelige Råd,
v/ Mogens Mogensen.

19.10:           
» ”Os i 20’erne” - stud.
theol. Signe Randorff m.fl.
”Os omkring 40” – råds-
medlem og sognepræst,
Thomas Horneman-Thielcke

» Arbejde med økumenisk
generationsskifte internati-
onalt.

» Summerunde – samtale –
handlingsforslag for råd og
stiftsudvalg.

20.30:
» Konklusioner fra og drøf-
telse af undersøgelse om
aktuelle mellemkirkelige
relationer.

21.00
» Aftenandagt – herefter
socialt samvær.

Interchurch
Udstregning



Lørdag d. 6. februar

SEMINAR: 
Kristendom og politik 
i krisetider

Deltagelse 
i lørdagens 

program 
er gratis. 

» Der er i disse år en fornyet inte-
resse i at grave dybere i sammen-
hængen mellem kristendom, kirke,
samfund og politik. Både nye tænke-
tanke – fx Eksistensen og ReSam – og
nye bogudgivelser vidner om denne
interesse. Også medier kommunikerer
i stigende grad om krydsfeltet mellem
religion og samfund. Samtiden og
vores samfund er præget af foran-
dringer og kriser, som blandt andet
har at gøre med migration, klima,
sundhed og økonomi. Historisk har
der været en tæt forbindelse mellem
folk og kirke i Danmark – men kan
denne forbindelse vare ved i nutidens
åbne, pluralistiske og foranderlige
samfund? Har folkekirken en særlig
rolle i offentligheden, og hvilken rol-
le spiler den i forhold til de danskere,
som ikke er medlemmer og i forhold
til migranter fra en anden kristen bag-
grund eller anden religiøs tradition?

Program for dagen:

7.30-8.45:
» Morgenmad i Scandic
Jacob Gade Hotel.

9.00-9.45: 
» Gensidig orientering om
arbejdet i stiftsudvalgene og
i Rådet

9.45-10.00: 
» Dag-gæster ankommer

Herefter seminar, der er 
åbent for alle, og som  
afholdes i Vor Frelsers Kirke, 
Vejle. Deltagelse gratis. 

10.00-10.10: 
» Velkomst og andagt

10.10-10.30: 
» Indledningsforedrag:
Biskop, Peter Skov Jakobsen:
Oplæg om folkekirkens
rolle i nutidens
samfundsforandringer- 
og kriser.

Indledninger og paneldebat 

10.30: 
» Politiske perspektiver:
Hvad er folkekirkens
rolle i forhold til de
forandringer og kriser,
vi som samfund står
midt i anno 2020?
Kristendom og politik i
en krisetid: Politiske
perspektiver

Joy Mogensen (Kirkemini-
ster, Socialdemokratiet)  
Margrete Auken (medlem 
af Europa-Parlamentet, 
Socialistisk Folkeparti)

Søren Gade (medlem af 
Europa-Parlamentet,  
Venstre)
Ordstyrer: Sognepræst 
Kaj Bollmann

11.10-12.20: 
» Panelet tager imod
spørgsmål og kommentarer
fra deltagerne.

12.30:
» Frokost

13.20–13.40:
» Europa: Jørgen Skov
Sørensen, generalsekretær
i Konferencen for
Europæiske Kirker:
Kirker i Europa har en lang
og solid tradition for freds- 
og forsoningsarbejde og
brobygning. Hvilke histo-
riske kriser har kirkerne
været med til at løse, og
kan kirkerne være en del
af krisehåndteringen i
nutidens Europa?

13:40–14:40: 
» Politisk debat om
kristendom og politik i et
Europa under forandring

14.40–15.00: 
» Kaffepause

15.00-15.30:
» Opsamling og afrunding.
Hvad tager vi med hjem
herfra, og hvordan kan
debatten tages op i lokale
kirkelige sammenhænge?



Information

» Deltagelse i fredagens og lørdagens pro-
gram koster ca. kr. 1.600 med overnatning.

» Deltagelse i lørdagens program er gratis.

» Tilmelding sker ved at udfylde dette
tilmeldings-link.

Ved tvivlsspørgsmål kan man også kontakte 
os via mail: interchurch@interchurch.dk  
eller pr. telefon +45 33114488 /  
+45 29911324.

Der er foreløbigt ingen begrænsning på antal 
deltagere pr. stift.

Af hensyn til eventuelle begrænsninger ift. 
deltagerantal vil vi gerne modtage tilmeldin-
ger senest mandag 21. december 2020. 

» Parkering: Hvis man ankommer i bil, kan 
man parkere enten ved hotellet, i parkerings-
huset Albert (Ved Anlægget 24, 7100 Vejle) 
eller på parkeringspladsen ved Vejle kom-
munes administrationsbygning, Skolegade 1, 
7100 Vejle, hvor der er gratis parkering fra 
fredag kl. 17 til mandag morgen.

» Mødet foregår i Vor Frelsers Kirke, 
Kirkehuset, Strandgade 2A, 7100 Vejle

» Overnatning og spisning: Hotel Scandic 
Jacob Gade, Flegborg 8, 7100 Vejle.

Vejle d. 5.-6. februar 2021
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Gl7umDp4nUGT8d1M-lc2XHv63spsCIRMmuxOdGVUKxhUQkozOTAwNFVDMEFWUUVKVVRTWUVJSEVLRy4u

