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Frederiksberg, den 28. april 2016
J.nr. 013
BN/rhs
Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd,
torsdag den 28. april 2016 kl. 11:00 til 16:00, Diakonissestiftelsen,
Frederiksberg
Til stede: Torben Hjul Andersen, Hanna Broadbridge, Birte Jacobsen, Niels Iver Juul,
Mogens S. Mogensen (formand og mødeleder), Ole Buchardt Olesen, Bent Normann Olsen
(kasserer), Christian Roar Pedersen (næstformand) og Ingrid Lisby Schmidt.
Fra sekretariatet: Søren Dalsgaard, Susanne Bak Knudsen (punkt 4), Birger Nygaard,
Thorsten Rørbæk og Rebekka Højmark Svenningsen.
Afbud: Sofie Petersen, Peter Skov-Jakobsen, Marianne Christiansen og Niels Nymann
Eriksen.

Protokol MKR 2/16
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden MKR 2/16 var rettidigt udsendt den 14. april 2016.
Rådet godkendte Dagsorden MKR 2/16.

2. Godkendelse af referat fra MKR 1/16
Referat MKR 1/16 var udsendt.
Rådet godkendte Referat MKR 1/16.

3. Orientering fra sekretariatet
Sekretariatschef Birger Nygaard orienterede mundtligt.
Rådet tog orienteringen til efterretning.
Der blev udtrykt anerkendelse over medarbejdernes håndtering af de personalemæssige
og arbejdsmetodemæssige ændringer, der er pågået det seneste år og fortsat pågår.
En række af de under orienteringen nævnte emner blev drøftet.

4. Økonomi
a. Gennemgang af revisionsprotokol – underskrift af årsregnskab 2015
Rådet drøftede revisionsprotokol og underskrev denne og årsregnskab 2015. Kasserer
Bent Normann Olsen roste sekretariatet for god forvaltning.

b. Budgetrevision 2016
Rådet godkendte budgetrevision 2016. Rådet besluttede, at beløb fra nyetableret
initiativkonto kun kan benyttes efter aftale med formandskabet.

c. Introduktion af nyt budgetterings-/regnskabsformat samt budget 2017-2020
Rådet udtrykte tilfredshed med den nye budgetopstilling og godkendte budget 2017.

5. Redegørelse for MKR’s kontrol af tilskud til økumeniske organisationer
Redegørelse for MKR’s kontrol af tilskud til mellemkirkelige medlemsorganisationer var
udsendt.
Rådet tog redegørelsen til efterretning.

6. Samtaler med Metodistkirken
Rapport fra samtaler med Metodistkirken var udsendt.
Rådet modtog rapporten med tilfredshed og konstaterer, at der er tale om et historisk
dokument.
Rådet godkendte rapporten Én tro, én dåb, én nåde og overlader den til biskopperne med
ønske om stillingtagen til de læremæssige forhold.
Biskop for Metodistkirken, Christian Alsted, var inviteret på mødet. Han orienterede
Rådet om tanker og processer omkring den bilaterale dialog, hvorefter han indgik i
samtale med Rådet herom.

7. Asylsamarbejdet
a. Rapport vedr. troværdighedsvurderinger var fremsendt.
Rådet anbefalede, at foreslåede ændringer af Vejledning om kirkers kontakt med og evt.
dåb af muslimske asylansøgere sendes til høring hos biskopperne. I lyset af høring hos
biskopperne, ønskes anbefalingerne overgivet til Folkekirke & Religionsmøde.

b. Rapport til bispemødet ang. samarbejdsmodeller m.v. for flygtningesamarbejde var
fremsendt.
Rådet tog rapporten til efterretning.
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8. MKR’s deltagelse i Palæstina-engagement
Der blev henvist til udsendte referat fra KV-arbejdsgruppen.
Rådet tilslutter sig et fortsat engagement i EAPPI-følgeskabsprogrammet endnu et år,
samt de øvrige anbefalinger fra KV-arbejdsgruppen.

9. Drøftelse af ønsker til prioriteringer i Det lutherske Verdensforbund
Notat til opfølgning af drøftelse på MKR 5/15 var udsendt.
Rådet gav indspil til det videre arbejde med påvirkning af LVF-prioriteringer med henblik
på at fremme folkekirkelige/europæiske interesser og støtter den angivne retning for
fortsat arbejde hermed, herunder anvendelse af budgetmidlerne afsat hertil.

Arbejdsgrupper og internationale organisationer
10. Internationale organisationer, herunder relaterede MKR arbejdsgrupper
a. Kirkernes Verdensråd
Intet.
b. Det lutherske Verdensforbund
Intet.
c. Arbejdsgruppen vedr. europæiske kirker
Den nye KEK-generalsekretær besøgte sekretariatet 11. april. Der arbejdes at tilbyde
værtskab for et KEK-symposium om migranter og ekklesiologi i København, december
2016. Arbejdsgruppen har igangsat planlægning af et seminar om etik/aktiv dødshjælp i
samarbejde med Aarhus Universitet, oktober 2016.
Rådet tog orienteringen til efterretning og støttede, at finansiering af KEK/KV/CCMEkonferencen kan ske fra Rådets initiativkonto.

11. Øvrige MKR arbejdsgrupper og -udvalg
a. Den teologiske arbejdsgruppe
Intet.
b. Folkekirkens Mission
Intet.
c. Udvalg vedr. migrantkirker og folkekirken
Intet.

Eksterne relationer
12. Organisationer og udvalg, hvortil Rådet har udpeget repræsentanter
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a. Danske Kirkers Råd,
herunder Økumenisk Forum samt Arbejdsgruppen vedr. trosoplæringsmateriale
Niels Iver Juul orienterede om arbejdet. Rådet tog orienteringen til efterretning.

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
Konference 27.-29. maj i Dansk-arabisk dialoggruppe.
g. Økumenisk Studielegat
Der er uddelt ca. 25.000 kr. til et antal ansøgere, heriblandt steward til KV-møde i
Trondheim.

Orienteringspunkter
13. Orientering fra stifterne
a. Helsingør Stift
Ole Buchardt Olesen orienterede mundtligt.

b. Københavns Stift
Udgik, idet Niels Nymann Eriksen ikke var til stede.
14. Andet
Forslag om økumenisk reformationsfejring i december 2017 blev fremlagt fra
sekretariatschefen.

Eventuelt
Intet.
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Protokollen blev oplæst og vedtaget
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