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Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd onsdag den 5. september 2012  

kl. 13:00 – 17:00 på Bjælkeloftet, Diakonissestiftelsen. 

 

Til stede: Hanna Broadbridge (formand), Paul Verner Skærved (næstformand), Torben Larsen (kas-

serer), Torben Hjul Andersen, Elisabeth Dons Christensen, Niels Iver Juul, Steffen Ravn Jørgensen 

(indtil kl. 15:15), Mogens S. Mogensen, Bent Normann Olsen, Christian Roar Pedersen, Sofie Pe-

tersen, Peter Skov-Jakobsen. 

 

Fra sekretariatet: Rebekka Højmark Svenningsen, Thorsten Rørbæk, Birger Nygaard og Jørgen 

Skov Sørensen. 

 

Afbud: Torben Bramming. 

 

Afgående rådsmedlem Kresten Drejergaard deltog ved begyndelsen af mødet. Rådsformand Hanna 

Broadbridge takkede ham for indsatsen i Rådet. 

 

 

Protokol MKR 3/12 
 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Rådet godkendte den udsendte dagsorden. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Der var ikke udsendt referat fra MKR 2/12. Der henvises til protokollen. 

 

3. Sekretariat og medarbejdere 

Sekretariatschef Jørgen Skov Sørensen orienterede mundtligt. 

 

4. Økonomi, herunder: 

 

a. Regnskab for første halvår 2012 

Kasserer Torben Larsen fremlagde regnskabet for første halvår 2012. Rådet tog regnskabet til efter-

retning.  

 

b. Ændrede budgetforudsætninger 2012 

Der var ikke ændrede budgetforudsætninger for året 2012. 
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Hovedpunkter til drøftelse og vedtagelse 

 

5. Revision af Forretningsorden for MKR 

Folkekirkens mellemkirkelige Råd udarbejder i flg. Rådets bekendtgørelse § 3, stk.3 selv sin forret-

ningsorden. Et ad-hoc udvalg bestående af Bent Norman Olsen og Paul Verner Skærved med Jør-

gen Skov Sørensen som sekretær har gennemgået Rådets forretningsorden med henblik på ajourfø-

ring og konsekvensrettelser jf. Bekendtgørelse om folkekirkens deltagelse i mellemkirkeligt arbejde 

(bekendtgørelse nr. 740 af 13. juli 2009). Udvalget har foretaget enkelte andre rettelser af sproglig 

og indholdsmæssig karakter. En annoteret sammenstilling af den eksisterende og den ajourførte 

forretningsorden var fremsendt. 

 

I forbindelse med revisionen af forretningsordenen har udvalget bemærket et uklart forhold vedr. 

repræsentation i Rådet fra Kirken i Grønland, som kræver juridisk afklaring. Tvivlsspørgsmålet er 

forud for mødet stillet til Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Sekretariatet afventer svar. Rådsmed-

lemmer pålagde derudover udvalget at arbejde videre med en række formuleringer. 

 

Rådet pålægger udvalget at arbejde videre med de formuleringer i forretningsordningen, som kræ-

ver fornyet opmærksomhed. Herudover beder Rådet om, at forholdene vedr. Grønland afklares og 

indskrives i den endeligt reviderede forretningsorden. 

 

En nyrevideret udgave sendes herefter til godkendelse i Rådet ved to på hinanden følgende rådsmø-

der (forventeligt MKR 4/12 og MKR 1/13). 

 

 

6. Presseindsats i Folkekirken 

Det mellemkirkelige arbejde er en integreret del af Folkekirkens arbejde og bør derfor skildres i 

andre folkekirkelige medier end Folkekirkens mellemkirkelige Råds nyhedsbrev. Folkekirken.dk 

har mulighed for at nå ud til en bredere skare af læsere, både via deres nyhedsbrev, og ved at mange 

mennesker opsøger siden af andre grunde.  

 

Rådet besluttede, at der på kort sigt bliver indgået en fast aftale med folkekirken.dk omkring for-

midling af mellemkirkeligt stof, således at folkekirken.dk konkret forpligter sig til at bringe et givet 

antal mellemkirkelige historier via sit nyhedsbrev. Folkekirkens mellemkirkelige Råd leverer nyhe-

derne enten som idéskitser eller som færdige artikler. 

 

 

7. MKR og Reformationsjubilæet 

Biskop Niels Henrik Arendt går af som biskop i Haderslev stift pr. 1. marts 2013. Niels Henrik 

Arendt sidder i Det Lutherske Verdensforbund (LVF) som Council-medlem for Folkekirken. Det er 

aftalt, at han fortsætter denne opgave i LVF efter 1. marts 2013. 

 

Niels Henrik Arendt fortsætter også med en række opgaver i Danmark efter 1. marts 2013, herunder 

har han lovet at påtage sig hvervet som teologisk rådgiver for det statslige præsidium, der er nedsat 

til arbejde med reformationsjubilæet i 2017. Opgaven her er dobbelt: at formidle inspiration vedr. 

jubilæet fra Tyskland og den øvrige store lutherske verden (gennem LVF) til præsidiet og ind i Fol-

kekirken, ligesom den indebærer formidling af folkekirkelige initiativer fra Danmark og ud i ver-

den. 
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Rådet besluttede, at Niels Henrik Arendt tilknyttes MKR i forbindelse med de opgaver, som han 

skal løse i forhold til Reformationsjubilæet i 2017. Der bør lægges særligt vægt på spørgsmålet om, 

hvad det betyder at være luthersk i dag og fremover. 

 

 

8. Datoer for rådsmøder 2013/14/15 

Rådet vedtog flg. datoer for rådsmøder i 2013/14/15. 

 

2013 

1. februar 

15. maj 

4. september 

4. december 

 

2014 

31. januar 

26. marts (konstituerende møde 

for nyt Råd) 

7. maj 

3. september 

3. december 

2015 

30. januar 

6. maj 

2. september 

2. december 

 

 

 

Arbejdsgrupper og internationale organisationer 

 

9. Internationale organisationer, herunder relaterede MKR arbejdsgrupper 

 

a. Kirkernes Verdensråd 

Arbejdsgruppen vedr. Kirkernes Verdensråd har afholdt møde den 22. august 2012. Formand for 

arbejdsgruppen Torben Hjul Andersen orienterede mundtligt. Der forelå endnu ikke et godkendt 

referat fra mødet. 

 

b. Det Lutherske Verdensforbund 

I dagene 15. - 20. juni 2012 afholdt LVF sit årlige Councilmøde i Bogotá, Colombia. Der blev 

fremlagt rapporter fra mødet. Thorsten Rørbæk og Jørgen Skov Sørensen orienterede mundtligt. 

 

Arbejdsgruppen vedr. LVF havde afholdt møde den 24. maj 2012. Referatet fra mødet blev frem-

lagt. Formand for arbejdsgruppen Paul Verner Skærved orienterede mundtligt. 

 

LVF arbejdsgruppen indstillede til Rådet, at der afholdes en konsultation i Danmark vedr. luthersk 

hermeneutik, såfremt der kommer en konkret henvendelse fra LVF, hvilket har været på tale. 

 

Rådet tiltrådte denne indstilling. 

 

c. Arbejdsgruppen vedr. europæiske kirker 

Der er afholdt møde i arbejdsgruppen den 26. juni 2012. Referat blev fremlagt. Formand for ar-

bejdsgruppen Hanna Broadbridge orienterede mundtligt. 

  

1. Konferencen for Europæiske Kirker 

Arbejdsgruppen vedr. Europæiske kirker har tilrettet høringssvaret vedr. reform af KEKs struktur i 

henhold til Rådets beslutning, jf. MKR 2/12. 
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2. Leuenberg 

Forud for generalforsamling i Leuenberg Kirkefællesskabet, som finder sted den 20. - 26. september 

2012, havde der været afholdt formøde for de delegerede samt stewards den 29. august 2012 på 

MKR sekretariatet. Der foreligger ikke referat fra dette møde.  

 

3. Porvoo 

Peter Skov-Jakobsen er udpeget som ny co-chair for Porvoo Contact Group (PCG). Han påtager sig 

opgaven fra foråret 2013. 

 

Porvoo-fællesskabet afholder i dagene 8. - 11. oktober 2012 sin fjerde teologiske konference under 

temaet ’The Sacraments in the Mission of the Church’. Konferencen afholdes i Dragør, Danmark. 

 

 

10. Øvrige MKR arbejdsgrupper 

 

a. Den teologiske arbejdsgruppe 

Der havde været afholdt møde i den teologiske arbejdsgruppe den 22. maj 2012. Referat fra mødet 

blev fremlagt. Arbejdsgruppen har besluttet sig for at arbejde med teologiske overvejelser vedr. 

bispeembedet i en dansk luthersk kontekst.  

 

Vedr. arbejdsgruppens sammensætning er der tradition for, at de biskoppelige medlemmer af MKR 

også er medlemmer af den teologiske arbejdsgruppe, hvorfor Elisabeth Dons Christensen forventes 

at indtræde i den teologiske arbejdsgruppe efter Kresten Drejergaard, som er udtrådt af Rådet. 

 

b. Kommunikationsudvalget 

Der havde været afholdt møde i Kommunikationsudvalget den 4. juni 2012. Referat fra mødet blev 

fremlagt. Formand for Kommunikationsudvalget Hanna Broadbridge orienterede mundtligt. 

  

c. Arbejdsgruppen vedr. Folkekirkens Mission 

Arbejdsgruppen ved Folkekirkens Mission havde afholdt møde den 29. maj 2012. Referat fra mødet 

blev fremlagt. Formand for arbejdsgruppen Mogens Mogensen orienterede mundtligt. 

 

Arbejdsgruppen havde indstillet til Rådet, at projektstyring af ”Trosfrihed - forfulgte kristne” læg-

ges ind under arbejdsgruppen vedr. Folkekirkens Mission, samt at der arbejdes på at tilføre ressour-

cer til arbejdet. 

 

Rådet fulgte denne indstilling. 

 

Projekt ”Trosfrihed – forfulgte kristne” har nu 1½ år bag sig. Sekretariatet havde foretaget en midt-

vejsevaluering til brug i det videre arbejde. Evalueringen blev fremlagt til orientering. 

 

 

Eksterne relationer 

 

11. Organisationer og udvalg, hvortil Rådet har udpeget repræsentanter 

 

a. Danske Kirkers Råd, herunder Økumenisk Forum 

Medlem af Danske Kirkers Råd, Christian Roar Pedersen, orienterede om samtaler i dette råd vedr. 

fælles arbejde omkring trosoplæring. Sekretariatet undersøger, hvilket materiale, Den Norske Kirke 

har udarbejdet i forbindelse med en større national satsning på området. 
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b. Dansk Missionsråd 

Intet. 

 

c. Danske Sømands- og Udlandskirker  

Der har været afholdt repræsentantskabsmøde i DSUK den 21. august 2012. Fra Folkekirkens mel-

lemkirkelige Råd deltog Bent Norman Olsen og Jørgen Skov Sørensen som medlemmer af Repræ-

sentantskabet. DSUK har lagt orientering fra mødet på organisationens hjemmeside. 

 

d. Det danske Bibelselskab 

Intet. 

 

e. Folkekirkens Nødhjælp 

Intet. 

 

f. Kontaktudvalget mellem kristne og muslimer 

Medlem af Kontaktudvalget Paul Verner Skærved orienterede om dialogkonference i Beirut i dette 

regi. 

 

g. Nordeuropæisk Kirkekonvent 

Der er i Danmark afholdt et sidste møde i dette konvent. Kresten Drejergaard orienterede fra kon-

ventet. 

 

h. Økumenisk Efterårskursus  

Økumenisk Efterårskursus afholdes i dagene 2. – 3. november 2012 på Nyborg Strand. Temaet i 

2012 er ”Den digitale kirke”. 

 

i. Økumenisk Studielegat 

Intet. 

 

 

Orienteringspunkter 

 

12. Orientering fra stifterne og Kirken i Grønland 

 

a. Aalborg Stift 

Christian Roar Pedersen orienterede mundtligt. 

 

b. Fyens Stift 

Paul Verner Skærved orienterede mundtligt. 

 

c. Kirken i Grønland 

Sofie Petersen orienterede mundtligt. 

 

 

13. Modtagne rapporter 

Intet. 

 

 

14. Løbende sagsbehandling 

Der blev henvist til nyhedsbrev fra sekretariatet udsendt til Rådet 6. juli 2012. 
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15. Andet 

Sekretariatet arbejder pt. aktivt med at organisere en workshop vedr. kirken og kristne i Kina ved 

Danske Kirkedage 2013. Sekretariatet er endvidere kontaktinstans for præsident for Det Lutherske 

Verdensforbund, Biskop Munib Younan, som skal holde hovedtalen på Kirkedagene. 

 

Eventuelt 
Elisabeth Dons Christensen orienterede om deltagelse i møde i Religions for Peace i Sarajevo. Se-

kretariatet undersøger, hvilken instans i Folkekirken, som er ansvarlig for kontingentbetalingen til 

Religions for Peace. 

 

 

Protokollen blev oplæst og vedtaget 

 

 

Hanna Broadbridge (formand) 

 

 

Paul Verner Skærved (næstformand) 

 

 

Torben Larsen (kasserer) 

 

 

Torben Hjul Andersen 

 

 

Elisabeth Dons Christensen 

 

 

Niels Iver Juul 

 

 

Steffen Ravn Jørgensen 

 

 

Mogens S. Mogensen 

 

 

Bent Normann Olsen 

 

 

Christian Roar Pedersen 

 

 

Sofie Petersen 

 

 

Peter Skov-Jakobsen 


