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Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd lørdag den 31. januar 2015  
klokken 10:00 til 13:00 på hotel Copenhagen Island. 
 
Til stede: Torben Hjul Andersen, Hanna Broadbridge, Marianne Christiansen, Niels Nymann Erik-
sen, Birte Jacobsen, Niels Iver Juul, Mogens S. Mogensen (formand og mødeleder), Ole Buchardt 
Olesen, Bent Normann Olsen (kasserer), Christian Roar Pedersen (næstformand), Sofie Petersen, 
Ingrid Lisby Schmidt og Peter Skov-Jakobsen. 
 
 
 

Protokol MKR 1/15 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden MKR 1/15 var rettidigt udsendt den 16. januar 2015. 
 
Rådet godkendte Dagsorden MKR 1/15. 
 
2. Godkendelse af referat fra MKR 5/14 
Referat MKR 5/14 var udsendt. 
 
Rådet godkendte Referat MKR 5/14. 
 
3. Sekretariat og medarbejdere 
Sekretariatschef Jørgen Skov Sørensen orienterede mundtligt. 
 
Rådet tog orienteringen til efterretning. 
 
4. Økonomi, herunder: 
  
a. Godkendelse af MKR regnskab 2014 (Årsrapport) 
MKR regnskab 2014 (Årsrapport) var udsendt. 
 
Rådet godkendte MKR regnskab 2014 (Årsrapport). 
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b. Ændrede budgetforudsætninger 2015 
Se punkt 13.a nedenfor. 
 
c. Valg af revisor 
Formandskabet indstillede, at Albjerg Revision & Rådgivning blev genvalgt. 
 
Rådet fulgte indstillingen. 
 

Hovedpunkter til drøftelse og vedtagelse 

 
5. Årsberetning 2014 for Folkekirkens mellemkirkelige Råd 
Årsberetning 2014 for Folkekirkens mellemkirkelige Råd var udsendt. Årsberetningen publiceres 
på Rådets hjemmeside. 
 
Rådet godkendte Årsberetning 2014. 
 
6. Sammensætning af socialministerens udvalg vedr. Grundlovens § 69 
Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold har den 13. september 2014 annon-
ceret, at regeringen ønsker ”større åbenhed om trossamfundenes økonomi og organisation” via et 
udvalgsarbejde med henblik på opfyldelse af Grundlovens § 69.  
 
Det har vakt uro blandt de trossamfund, som berøres af kommissionsarbejdet, at de ikke er re-
præsenteret i det af ministeren nedsatte udvalg. Danske Kirkers Råd har rejst denne kritik overfor 
ministeren og samtidigt bedt MKR om at være opmærksom på de reaktioner, sammensætningen 
af udvalget har affødt blandt de fra folkekirken afvigende medlemskirker i organisationen. 
 
Rådet drøftede situationen og besluttede, at sekretariatet i samarbejde med Peter Skov-
Jakobsen formulerer en henvendelse til ministeren.  
 
7. Myndighedernes anerkendelse af asylsøgende konvertitters dåb 
Der har de seneste år været en vis kommunikation mellem flygtningemyndighederne og folkekir-
kelige aktører omkring konversions- og asylspørgsmål med henblik på ændring af praksis i forhold 
til afghanske konvertitter, der står i fare for forfølgelse ved hjemsendelse. Der skete efterfølgende 
ændring af praksis med henblik på at overholde internationale konventioner. 
 
Praksis er imidlertid blevet strammet på anden vis, fx sættes der ofte spørgsmålstegn ved ægthe-
den af konversioner. Der træffes således stadig afgørelser om hjemsendelse af asylsøgende på 
tvivlsomt grundlag. Rådet havde på denne baggrund ønsket en samlet drøftelse af betimelige i en 
henvendelse til Flygtningenævnet fra MKR. 
 
Rådet drøftede situationen. Rådet mener ikke, der på nuværende tidspunkt er anledning til en 
henvendelse til Flygtningenævnet, men fastholder vigtigheden af problematikkerne og vil frem-
over følge udviklingen nøje. 
 
Rådet opfordrer til, at der fra kirkelig side tilvejebringes dokumentation vedr. konverterede 
asylsøgeres situation på asylcentrene i Danmark. Arbejdet kan evt. koordineres fra Rådets se-
kretariat. 
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Arbejdsgrupper og internationale organisationer 

 
8. Internationale organisationer, herunder relaterede MKR arbejdsgrupper 
 
a. Kirkernes Verdensråd 
Der havde ikke været afholdt møde i denne arbejdsgruppe siden seneste rådsmøde.  
 
Ph.d. studerende ved Aarhus Universitet, afd. for teologi, Maria Louise Munkholt Christensen var 
efter indstilling fra MKR blevet udpeget som folkekirkens repræsentant i KV’s Faith and Order 
Commission med tiltrædelse primo 2015. 
 
b. Det Lutherske Verdensforbund 
Der havde ikke været afholdt møde i denne arbejdsgruppe siden seneste rådsmøde.  
 
Medlemmer af arbejdsgruppen samt Rådets formand havde gennemført besøg hos den tyske LVF 
nationalkomite samt i Wittenberg i dagene 4. til 6. december 2014. Mogens S. Mogensens rapport 
fra besøget var udsendt. 
 
c. Arbejdsgruppen vedr. europæiske kirker 
Europaarbejdsgruppen havde afholdt møde den 19. januar 2015. Referatet inklusive arbejdsgrup-
pens handlingsplan var udsendt. 
 
c.1. Konferencen for Europæiske Kirker 
Lektor Ulrik Becker Nissen, Aarhus Universitet, afdeling for teologi, har sæde i KEK’s arbejdsgruppe 
om bioetik og bioteknologi. I den forbindelse havde han deltaget i en workshop i Strasbourg i no-
vember 2014. Hans rapport var udsendt. 
 
c.2. Leuenberg 
Kirsten Jørgensen havde deltaget i CPCE-rådsmøde i Budapest i januar og skulle i februar til en 
konsultation i Holland om dokumentudkastet ”Church Fellowship” – også i CPCE. 
 
c.3. Porvoo 
Peter Skov-Jakobsen havde rapporteret fra Church Leaders’ Consultation i York i september og 
konsultationen om Economics and Ethics i Bad Boll i november. De to rapporter var udsendt.  
 
Rådet tog orienteringerne til efterretning. 
 
9. Øvrige MKR arbejdsgrupper og udvalg 
 
a. Den teologiske arbejdsgruppe 
Der havde ikke været afholdt møde i den teologiske arbejdsgruppe siden seneste rådsmøde.  
 
b. Arbejdsgruppe vedr. folkekirkens mission 
Der havde ikke været afholdt møde i arbejdsgruppe vedr. folkekirkens mission siden seneste 
rådsmøde. 
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Der var planlagt ERFA-møde for stiftspræster i forsommeren med henblik på at styrke samtalen 
mellem disse og fokusere på muligheder og udfordringer i stiftspræstearbejdet. 
 
Der var planlagt en minikonference på Aarhus Universitet den 14. september 2015 om ”Freedom 
of Religion and Persecution of Christians” med bl.a. PROCMURA-leder Johnson Mbilah. 
 
c. Udvalg vedr. migrantkirker og folkekirken 
Der havde været afholdt møde i udvalget vedr. migrantkirker og folkekirken torsdag den 8. januar 
2015. Der forelå endnu ikke godkendt referat. Formand for udvalget Peter Skov-Jakobsen oriente-
rede mundtligt. 
 
Rådet tog orienteringerne til efterretning. 
 

Eksterne relationer 

 
10. Organisationer og udvalg, hvortil Rådet har udpeget repræsentanter 
 
a. Danske Kirkers Råd, herunder Økumenisk Forum 
Medlem af Danske Kirkers Råd for folkekirken, Christian Roar Pedersen, orienterede mundtligt. 
 
b. Dansk Missionsråd 
Intet siden sidst. 
 
c. Danske Sømands- og Udlandskirker  
Intet siden sidst. 
 
d. Det danske Bibelselskab 
Intet siden sidst. 
 
e. Folkekirkens Nødhjælp 
Folkekirkens Nødhjælp havde ansat Birgitte Qvist-Sørensen som generalsekretær efter Henrik 
Stubkjær. Birgitte Qvist-Sørensen kom fra en stilling som international chef i organisationen. 
 
f. Kontaktudvalget mellem kristne og muslimer 
Medlem af udvalget, Birte Jacobsen, orienterede mundtligt. 
 
g. Økumenisk Efterårskursus  
Det var blandt de ansvarlige organisationer - trods vigende deltagerantal på kurset i november 
2014 – besluttet, at Økumenisk Efterårskursus også afholdes i 2015. Tema var endnu ikke fastlagt. 
 
h. Økumenisk Studielegat 
Der er frist for ansøgninger til Økumenisk Studielegat den 1. marts 2015. Legatbestyrelsen vurde-
rer de indkomne ansøgninger på møde den 8. marts. 
 
Rådet tog orienteringerne til efterretning. 
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Orienteringspunkter 

 
11. Orientering fra stifterne 
 
a. Århus  
Hanna Broadbridge orienterede mundtligt. 
 
b. Viborg 
Niels Iver Juul orienterede mundtligt. 
 
Rådet tog orienteringerne til efterretning. 
 
12. Modtagne rapporter 
Intet. 
 
13. Løbende sagsbehandling 
Der blev orienteret om større opfølgningsarbejder siden seneste rådsmøde. 
 
a. Koordinator for folkekirkens engagement vedr. asylcentre 
I forlængelse af MKR 4/14 punkt 8. ”Etablering af folkekirkeligt asylcenternetværk” havde MKR i 
december 2014 modtaget besked fra Kirkeministeriet om bevilling af omk. 1,3 mio. kr. til et tre-
årigt projekt ”Pastoral betjening af asylsøgende”. Arbejdet realiseres i samarbejde med stifternes 
ressourcepræster vedr. konvertering, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, Tværkulturelt 
Center, stiftsudvalg, m.v. 
 
b. Folkekirkens kontingent til LVF 
I forlængelse af MKR 5/14 punkt 6. ”Drøftelse af folkekirkens relationer til de internationale kirke-
lige organisationer”, havde sekretariatet udarbejdet et notat til Kirkeministeriet, hvori der argu-
menteredes for øget bevilling til betaling af folkekirkens kontingent til LVF. Notatet var udsendt til 
orientering. Ministeriet havde endnu ikke responderet på Rådets henvendelse. 
 
Rådet tog orienteringerne til efterretning. 
 
14. Andet 
Intet. 
 

Eventuelt 
Intet. 
 


