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Frederiksberg, den 5. september 2019 
J.nr. 01.30 

 
 
Protokol fra MKR 2019-3 møde i Folkekirkens Mellemkirkelige Råd 
Torsdag , 5. september 2019, kl. 13.00 til 16.30 
Diakonissestiftelsen, Frederiksberg 
 
 
Til stede: Marianne Christiansen, Hanne Wolfsberg, Peter Skov-Jakobsen, Mogens Mogensen, Niels Iver 
Juul, Niels Nymann Eriksen, Ole Buchardt Olesen, Christian Roar Pedersen 

Afbud: Anne Birgitte Reiter, Ingrid Lisby Schmidt, Sofie Petersen, Thomas Hornemann Thielcke, Hanna Bro-
adbridge 

Fra sekretariatet: Birger Nygaard, Christian Arffmann, Jonas Jørgensen Søren Dalsgaard/Anne Katrine Ebbe-
sen (punkt 6)  

 

Protokol MKR 2019-3 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Behandling  

Beslutning Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Bemærkninger til protokol fra møde 2019-2 
Behandling Rådet havde mulighed for bemærkninger  

Beslutning Rådet havde ingen bemærkninger til protokol fra møde 2019-2 
 

3. Diverse orientering siden sidst 
Behandling Rådet modtog en omfattende orientering af ikke-beslutningskrævende udviklinger i ar-

bejdet siden sidst.  

Sekretariat: 

• Ny medarbejder, Jonas Jørgensen, Ph.d. blev præsenteret. 

Budgetopfølgning: 

• Kassereren meddelte, at der ikke var noget at bemærke til budgetopfølgning pr. 
30.6, som i store træk følger budgettet. 

• Budgetfølgegruppen har møde i begyndelsen af oktober, og efter det møde vil 
der være en indikation på fremtidigt niveau for finansiering af MKRs arbejds-
grene.  

http://www.interchurch.dk/
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Internationale organisationer:  

KV: 

• Olav Fykse Tveit mødtes med en række kirkepersoner i forbindelse med kirkeda-
gene HDH, juni 2019. Der var en invitation til at tænke med omkring KV general-
forsamlingen i Karlsruhe 2021.  

• Faith and Order, Nanjing 2019: Marie Munkholt har deltaget. 

LWF:  

• Marie Munkholt er blevet opfordret til at indtræde i den lutherske-katolske dia-
loggruppe.  

• Mulige misforståelser omkring projektet Churches in times of change ryddet af 
vejen gennem dialog med generalsekretær Martin Junge.  

• Councilmøde 2021 i Danmark: Der er to lokationer i spil – København og Viborg. 
Det overlades til sekretariatet og LWF at beslutte placeringen.  

• Luthersk identitet: MKR er potentielt med i dette projekt. 

CEC: 

• MKR vurderer at CEC nok ikke har kapaciteten til at løfte den vanskelige opgave 
med økumeniske samtaler i Europe, men at den måske bedre rummes i KV.  

• Opgaven med kirkernes rolle i forhold til EU-institutionerne varetages for nær-
værende ikke tilfredsstillende. Det er for MKR vigtigt, at KEK lykkes på netop 
dette punkt. 

• Der er afsat et beløb til europæiske aktiviteter og MKR søger at teste et direkte 
engagement vedr. trosfrihed med et event sammen med finnerne. 

• Fredskonference Paris 2019: Dansk repræsentation med Anders Gadegaard og 
Rikke Juul. 

Porvoo: 

• Sekretariatet er nu placeret i Sverige efter en proces, hvor også MKR havde budt 
ind. Der er behov for at tydeliggøre vore ønsker til Porvoo-samarbejdet for at 
kunne gøre vores indflydelse gældende i samarbejdet med det svenske sekreta-
riat. 

Diverse 

• Orientering omkring Udenrigsministeriets enheden for tros- og religionsfrihed 
efter skiftet af regering i juni 2019.  

• Den armenske kirke og forholdet til folkekirken: den gamle relation til den ar-
menske kirke ses som værdifuld både af den armenske kirke i Libanon og folke-
kirken. Rådet diskuterede hvordan relationen kan styrkes.  

Beslutning Rådet tog orienteringen til efterretning. 
 

4.   Danske Kirkers Råd 
Behandling Rådet drøftede sommerens svindelsag mod Danske Kirkers Råd. Fra drøftelsen fremhæ-

ves: 
• MKR er en af hoveddonorerne i DKR.  
• MKR beklager tabet af pengene.  
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• Snarere end at give anledning til nogen form for mistillid kan sagen tværtimod 
være en anledning til at styrke forholdet mellem MKR og DKR.  

• DKR er - som MKR - et lille sekretariat og mulighed for et øget administrativt 
samarbejde bør afsøges. 

• Rådet drøftede endvidere konsekvenser af den tiltagende IT-kriminalitet for 
MKRs egen forvaltning og drøftede udkast til opstramning af regnskabsinstruks. 

Beslutning Rådet inviterer DKR-ledelsen til i en proces hen over efteråret at drøfte, hvorledes ar-
bejdet og samarbejdet fremover kan fremmes, administrativt, finansielt og indholds-
mæssigt. 
Rådet drøftede og vedtog endvidere stramning af MKRs regnskabsinstruks mhp. at imø-
degå muligheder for lignende svindel. 
Mht. fuldmagtsforhold besluttede Rådet, at alle udbetalinger fremover skal godkendes 
af to personer, som de tegningsberettigede (formand og næstformand) giver fuldmagt 
hertil.  

 

5.   Udpegning af delegater til Kirkernes Verdensråds generalforsamling 2021 
Behandling Rådet drøftede sammensætning af delegation til kommende generalforsamling i Kirker-

nes Verdensråd. Der er brug for tre delegater og en mulig fjerde delegat som udpeges 
direkte af KV. Derudover sidder Sofie Petersen med i KV som centralkomitémedlem for 
oprindelige folk.  

Beslutning Rådet godkendte KV-følgegruppens indstilling af delegater til KVs generalforsamling 
2021. Delegationen består af Thomas Hornemann-Thielcke, Henrik Wigh-Poulsen, Kir-
sten Auken samt en ungdomsdelegat (indstilles af en kirkelig B&U-organisation og god-
kendes af KV-følgegruppen). 

 
6.   Migrantarbejdet - aktivitetsstatus, planer, bevillingssituationen, samarbejdsmuligheder 
Behandling Sekretariatet orienterede om udvikling og status i Folkekirkens Migrantsamarbejde ef-

ter ¾ af den nuværende projektbevillingsperiode samt om planer for den resterende 
periode frem til nytår. Den første og tidlige fase handlede mest om at håndtere akutte 
behov, mens den næste fase har fokuseret op opbygning af struktur og organisation i 
arbejdet. Opgaverne inkluderer inklusion af nydanske medlemmer i folkekirken, øku-
meniske relationer til kristne nydanskere, strategisk bistand til stifter/provstier, udred-
ning og strategi for farsi-talende og lederudvikling. Et vigtigt output har været heftet 
med 8 teser om den nydanske folkekirke.  
 
Rådet kommenterede: 
• Udrustningen af mennesker til en uforudsigelig fremtid, uanset om de er kristne 

eller ikke-kristne migranter, bliver en vigtig udfordring fremadrettet.  
• Vi skal tage et vigtigt skridt fra at være folkekirke for nydanskere til folkekirke af 

og med nydanskere.  
 
Rådet drøftede den usikre bevillingssituation og rådsmedlemmers arbejde for at 
fremme forståelse for projektet i stifterne. Foreløbigt er der grund til at være optimisti-
ske, sammen med en realistisk indstilling til at kunne tilpasse arbejdet til de kommende 
bevillingsrammer og -betingelser. 
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Beslutning Rådet tog orientering om aktivitetsstatus og kommende prioriteringer til efterretning. 
Sekretariatet bedes notere sig Rådets kommentarer mhp. den fremtidige udvikling af 
arbejdet. 
Mht. bevillingssituationen for 2020 beder Rådet om løbende at blive orienteret om ud-
viklingen. Formandskabet bemyndiges til at behandle og beslutte for evt. forhold, der 
ikke kan afvente næste rådsmøde. 

 
7.   MKR – overblik over aktuelle aktiviteter og arbejdshypoteser 
Behandling Rådet blev i oversigtsform præsenteret for aktuelle aktiviteter og hypoteser, der bidra-

ger til formning af arbejdet. 
Sekretariatslederen orienterede om sekretariatets tidsforbrug, der sagsbestemt forde-
ler sig med lidt ca. 1/5 til de økumeniske medlemskaber, 1/5 til projektindsatser (tros-
frihed, offentlighedsteologi, folkekirkens mission m.v.) lidt under halvdelen til Folkekir-
kens Migrantsamarbejde og resten til kommunikation, folkekirkelige netværk m.v. 
MKR søger således at varetage både de klassiske opgaver – medlemskabet af økumeni-
ske organisationer – såvel som de mere specialiserede opgaver i forhold til migrantsam-
arbejde, tros- og religionsfrihed og offentlighedsteologi. 
Der blev orienteret om arbejdet med offentlighedsteologi. Ved senere møde vil dette 
punkt blive selvstændigt dagsordensat. 
 
Rådet anerkendte og påskynder sekretariatets indsats på den lange række arbejdsom-
råder.  

Beslutning Rådet tog orienteringen til efterretning. 
Rådet beder formandskabet om med sekretariatet at følge op på Rådets drøftelse. 

 
8.   Programudkast for mødet med stiftsudvalgene 7-8. feb. 2020 
Behandling Programudkast med fokus på hhv. den ortodokse kristenhed i Danmark og opdatering 

omkring arbejdet med trosfrihed – forfulgte kristne blev drøftet. 
Beslutning Rådet kommenterede udkast til mødeprogram og beder sekretariatet færdiggøre pro-

grammet til udsendelse snarest. 
 

9. Lukket punkt: Ordinær årlig evaluering af sekretariatsleder 
Behandling Rådet bedes evaluere sekretariatslederen mhp. formandens ordinære MU-samtale 

med denne. 
Beslutning Rådet foretog ordinær årlig evaluering af sekretariatslederen og beder formanden følge 

op herpå i kommende MU-samtale. 
 
10. Eventuelt 
 
Der indbydes fredag 8. november, kl. 14-16 til reception i Diakonissestiftelsens Søsterstuer i anledning af 
sekretariatslederens 60 års fødselsdag. 
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Protokollen blev oplæst og vedtaget 
 
 
 

Mogens S. Mogensen  
(formand) 

 
 
Christian Roar Pedersen  
(næstformand) 

 
 
 
Niels Iver Juul 
(kasserer) 

 
 
 
Hanna Broadbridge Anne Birgitte Reiter Thomas Hornemann-Thielcke 

Marianne Christiansen 

 
 
 
Hanne Møller Wolfsberg 

 
 
Sofie Petersen 

 
 
 
Niels Nymann Eriksen 

 
 
Ole Buchardt Olesen 

 
 
Ingrid Lisby Schmidt 

 
 
 
Peter Skov-Jakobsen   

 
 
 
 
 


