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Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd onsdag den 3. december 2014 klokken 
13:00 til 17:00 i mødelokalet Parterre, Diakonissestiftelsen, Frederiksberg. 
 
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), Ingrid Lisby 
Schmidt og Peter Skov-Jakobsen. 
 
Der var modtaget afbud fra: Sofie Petersen  
 

Protokol MKR 5/14 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden var rettidigt udsendt den 19. november 2014. 
 

 Rådet godkendte den udsendte dagsorden. 
 
2. Godkendelse af referat fra MKR 4/14 
Referat fra seneste møde var godkendt af formand Mogens S. Mogensen og tidl. udsendt. 
 

 Rådet godkendte referatet fra seneste møde. 
 
3. Sekretariat og medarbejdere 
Sekretariatschef Jørgen Skov Sørensen orienterede mundtligt. 
 

 Rådet tog orienteringen til efterretning. 
  
4. Økonomi, herunder: 
 
a. Ændrede budgetforudsætninger 2014 
Regnskab for første 3. kvartaler 2014 var udsendt som bilag til orientering. 
 

 Rådet tog orienteringen til efterretning. 
 

http://www.interchurch.dk/
mailto:interchurch@interchurch.dk


 

2 
 

 

 

 
b. Regnskabsestimat 2014 
Regnskabsestimat 2014 var udsendt som bilag til orientering. 
 
Beregninger, der byggede på d.d. afholdte og forventede udgifter, viste, at aktiviteterne i MKR i 
2014 inkl. henlæggelser samlet set estimeredes til at holde sig indenfor budgetrammen. 
 

 Rådet tog orienteringen til efterretning. 
 
Endelig regnskab for 2014 fremlægges for Rådet på MKR 1/15. 
 
 

Hovedpunkter til drøftelse og vedtagelse 

 
5. Evaluering af studierejse til Genève 
Rådet og biskopperne deltog i dagene 14. – 18. november 2014 i en studierejse til Det Økumeniske 
Center i Genève for at stifte nærmere bekendtskab med Kirkernes Verdensråd og Det Lutherske 
Verdensforbund. Der var 4 formulerede formål med rejsen. 
 

- To introduce the organisations WCC and LWF to bishops and new council members  
- To draw an image of the ELCD vis-a-vis the Geneva based WCC and LWF staff  
- To discuss among the group members the future ELCD ecumenical commitment  
- To strengthen the ties between the council members and the ELCD bishops  

 

 Rådet tilkendegav, at formålene med rejsen var opfyldt, og fremhævede særligt oplæg-
genes kvalitet og relevans, ligesom fællesskabet mellem rådsmedlemmer og biskopper 
på rejsen blev pointeret som meget givende. 

 
6. Drøftelse af folkekirkens relationer til de internationale kirkelige organisationer 
Folkekirken er medlem af en række internationale kirkelige organisationer og sammenslutninger. 
Den netop gennemførte rejse til Det Økumeniske Center i Genève og besøgene ved Kirkernes Ver-
densråd og Det Lutherske Verdensforbund dannede baggrund for en drøftelse af disse medlem-
skaber. 
 

 Rådet drøftede folkekirkens relationer til de internationale kirkelige organisationer med 
flg. kommentarer: 

 

- Rådet fastholder vigtigheden af fortsat medlemskab og tilstræber at der betales fuldt 
medlemskontingent. 

- Rådet besluttede i første omgang at prioritere kontingentbetalingen til LVF, og at fuld 
kontingentbetaling til LVF tilstræbes implementeret i 2017 - i relation til reformati-
onsfejringen.  

- Rådet enedes om, at medlemskabet af de internationale organisationer udgør et vin-
due til og fra verden, og at medlemskabet bestandigt skal konkretiseres i dette lys. 
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7. Præsentation af Danske Kirkers Råds arbejde 
Fra Danske Kirkers Råd orienterede Erling Tiedemann, Den Katolske Kirke, Lone Møller-Hansen, 
Baptistkirken, samt Mads Christoffersen, sekretariatet efterfulgt af samtale og spørgsmål fra Rå-
det. 
 

 Rådet takkede for orienteringen og tog denne til efterretning. Rådet understregede vig-
tigheden af, at kirkerne i Danmark fortsætter samtalen trods forskelligheder. Rådet 
fastslog, at Danske Kirkers Råd også fremover er den naturlige nationale platform for 
denne samtale. 

 
8. Orienterings om reformationsfejring i Danmark v. Niels Henrik Arendt  
Niels Henrik Arendt er som folkekirkens teologiske rådgiver vedrørende reformationsjubilæet til-
knyttet Rådets arbejde. Niels Henrik Arendt orienterede om tiltag i folkekirken og internationalt.  
 

 Rådet takkede for orienteringen og tog denne til efterretning. 
 

  

Arbejdsgrupper og internationale organisationer 

 
9. Internationale organisationer, herunder relaterede MKR arbejdsgrupper 
 
a. Kirkernes Verdensråd 
KV Arbejdsgruppen havde afholdt møde den 20. november 2014. Referatet var udsendt, og for-
manden for arbejdsgruppen, Torben Hjul Andersen, orienterede. 
 

 Rådet tog referatet til efterretning. 
 
b. Det Lutherske Verdensforbund 
LVF Arbejdsgruppen havde afholdt møde den 19. november 2014. Referatet var udsendt, og for-
manden for arbejdsgruppen, Bent Normann Olsen, orienterede. 
 

 Rådet tog referatet til efterretning. 
 
c. Arbejdsgruppen vedr. europæiske kirker 
Europaarbejdsgruppen havde afholdt møde den 20. november 2014. Referatet var udsendt, og 
formanden for arbejdsgruppen, Christian Roar Pedersen, orienterede. 
 

 Rådet tog referatet til efterretning. 
 
c.1. Konferencen for Europæiske Kirker 
Der henvistes til punkt 9.c. 
 
c.2. Leuenberg 
Der henvistes til punkt 9.c. 
 
c.3. Porvoo 
Der henvistes til punkt 9.c. 
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10. Øvrige MKR arbejdsgrupper 
 
a. Den teologiske arbejdsgruppe 
Den teologiske arbejdsgruppe havde afholdt møde den 25. august 2014. Referatet var udsendt, og 
sekretæren for arbejdsgruppen, Thorsten Rørbæk, orienterede. 
 

 Rådet tog referatet til efterretning. 
 
b. Arbejdsgruppen vedr. folkekirkens mission 
Arbejdsgruppen vedr. folkekirkens mission havde afholdt møde den 24. november 2014. Referatet 
var udsendt, og formanden for arbejdsgruppen, Niels Iver Juul, orienterede. 
 

 Rådet tog referatet til efterretning. 
 
 

Eksterne relationer 

 
11. Organisationer og udvalg, hvortil Rådet har udpeget repræsentanter 
 
a. Danske Kirkers Råd, herunder Økumenisk Forum 
Der havde været afholdt fællesmøde for Danske Kirkers Råd og Økumenisk Forum på Hotel Nyborg 
Strand den 1. november 2014. Referatet var udsendt til orientering. 
 
b. Dansk Missionsråd 
Der havde været afholdt repræsentantskabsmøde i Dansk Missionsråd den 12. november 2014. 
Der forelå endnu ikke referat.  
 
c. Danske Sømands- og Udlandskirker  
Intet. 
 
d. Det Danske Bibelselskab 
Medlem af repræsentantskabet, Hanna Broadbridge, orienterede mundtligt. 
 
e. Folkekirkens Nødhjælp 
Der havde været afholdt rådsmøde i Folkekirkens Nødhjælp den 10. oktober 2014. Referatet var 
udsendt til orientering. 
 
f. Kontaktudvalget mellem kristne og muslimer 
Medlem af udvalget, Birte Jacobsen, orienterede mundtligt. 
 
g. Økumenisk Efterårskursus  
Der var afholdt Økumenisk Efterårskursus fredag den 31. oktober 2014 under temaet ”I begyndel-
sen…” på Hotel Nyborg Strand. 
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h. Økumenisk Studielegat 
Legatet opslås næste gang i begyndelsen af 2015. 
 

 Rådet tog disse orienteringer til efterretning. 
 
 

Orienteringspunkter 

 
12. Orientering fra stifterne 
 
a. Haderslev 
Mogens S. Mogensen orienterede vedr. det mellemkirkelige arbejde i stiftet. 
 
b. Ribe 
Ingrid Lisby Schmidt orienterede vedr. det mellemkirkelige arbejde i stiftet. 
 

 Rådet tog disse orienteringer til efterretning. 
 
13. Modtagne rapporter 
 
a. Rapport fra møde i THEOBALT ved Peter Skov-Jakobsen 
Peter Skov-Jakobsen havde i dagene 4. – 5. september 2014 deltaget i møde vedr. THEOBALT på 
Gotland. Rapport fra mødet var udsendt til orientering. 
 

 Rådet tog denne orientering til efterretning. 
 
14. Løbende sagsbehandling 
Mogens S. Mogensen orienterede mundtligt vedr. jobopslag med henblik på besættelse af MKR 
sekretariatschefstillingen pr 1. april 2015. 
 
“Memo from Nordic Churches’ Gathering on Freedom of Religion and Belief, 20. - 21. september” 
var udsendt til orientering. Efterfølgende samlingen havde kirkerne i Finland, Sverige, Norge og 
Danmark i fællesskab sendt en henvendelse til KEK, der opfordrede alle medlemskirker til at yde 
sagen opmærksomhed. 
 

 Rådet tog disse orienteringer til efterretning. 
 
15. Andet 
Niels Iver Juul og Jørgen Skov Sørensen deltog den 8. november 2014 i Kristen-Muslimsk Samtale-
forum i Roskilde. 
 

 Rådet tog denne orientering til efterretning. 

 
Eventuelt 
Intet. 
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Protokollen blev oplæst og vedtaget 
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Mogens S. Mogensen (formand) 
 
 
Ole Buchardt Olesen 
 
 
Bent Normann Olsen (kasserer) 
 
 
Christian Roar Pedersen (næstformand) 
 
 
Sofie Petersen 
 
 
Ingrid Lisby Schmidt 
 
 
Peter Skov-Jakobsen 
 
 


