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Protokol fra møde i Det mellemkirkelige Råd fredag den 5. september 2008 kl. 11:00-17:00 på 
Trinity. 
 
 
Til stede: Paul Verner Skærved, Ruth van Gilse, Jakob Dahl, Torben Hjul Andersen, Hanna 
Broadbridge, Greta Dreier, Villy Mølgaard, Lars Bom Nielsen (fra kl. 11.30), Ann-Mari Sundin og 
Erland Sørensen. 
 
Fra sekretariatet deltog: Jørgen Skov Sørensen, Kirsten Auken og Jan Nilsson. 
 
Afbud fra: Kresten Drejergaard, Erik Norman Svendsen og Sofie Petersen. 
 
 

PROTOKOL 4/08 
 
Ad 1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 
Ad 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Intet at bemærke 
 
Ad 3. Sekretariat og medarbejdere 
Jørgen Skov Sørensen orienterede mundtligt vedr. sekretariat og medarbejdere 
 
Ad 4. Økonomi, herunder: 
 
a. Regnskab for første halvår 2008 
Rådet tog regnskab for første halvår 2008 til efterretning, 
 
b. Ændrede budgetforudsætninger 
Jørgen Skov Sørensen orienterede mundtligt. 
 
c. Brev fra Budgetfølgegruppen vedr. forhøjelse af internationale medlemsbidrag 
Rådet tog Formandskabets svarbrev til Budgetfølgegruppen til efterretning 
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Hovedpunkter til drøftelse og vedtagelse 
 
Ad 5. MKRs relationer til den nye folkekirken.dk  
Rådet besluttede at give mandat til, at sekretariatet løbende undersøger mulighederne for en tættere 
integration mellem folkekirken.dk og interchurch.dk. Rådet lægger vægt på de strategiske fordele 
der kan være i et tættere samarbejde med folkekirkens officielle hjemmeside.    
 
 
Ad 6. MKRs identitet og plads i folkekirken  
Rådet besluttede at nedsætte ”Udvalget vedr. MKRs identitet og plads i folkekirken” med henblik 
på at afklare identitetsforståelsen i Rådet og konkret at fremstille en skrivelse til fremlæggelse på 
MKR 1/10. 
 
Rådet udpegede følgende som medlemmer af Udvalget vedr. MKRs identitet og plads i folkekirken: 
Paul Verner Skærved, Ruth van Gilse, Kresten Drejergaard og Lars Bom Nielsen. Jørgen Skov 
Sørensen er udvalgets sekretær. 
 
Rådet pålagde udvalget at de på det første møde konstituerer sig med en formand samt formulerer 
et kommissorium for udvalgets arbejde. I kommissoriet skal indgå følgende: Udvalget forpligter sig 
på 

• løbende at fremlægge delresultater på Rådsmøderne op til MKR 1/10 
• løbende at inddrage emner til debat, som disse formuleres af Rådet 
• løbende at inddrage relevante ressourcepersoner udefra i arbejdet 

 
 
Ad 7. Folkekirkens reaktion på henvendelsen fra 138 lærde muslimer 
Rådet besluttede at omstøde beslutningen fra MKR 3/08 vedr. et folkekirkeligt svar til de 138 lærde 
muslimer, og at sagen hermed lukkes. 
 
Ad 8. Porvoo og folkekirkens forhold til De Anglikanske Kirker  
Rådet tog til efterretning, at Church of England på sin General Synode, juli 2008, har besluttet at 
acceptere ordination af kvindelige biskopper. Rådet beder den teologiske arbejdsgruppe tage dette 
ad notam i den videre proces mhp. at afklare og genoverveje folkekirkens forhold til Porvoo, jvf. 
beslutningen herom MKR 3/08 pkt. 10.a. 
 
Ad 9. Retningslinjer for betaling af biskoppers rejser 
Rådet vedtog følgende retningslinjer for betaling af biskoppers deltagelse i mellemkirkelige 
arrangementer: 
 
1. Møder, hvor invitationen er sendt til MKR, men hvor MKR beder biskopperne udpege en delegat 
af deres egen midte (fx generalforsamlinger eller kirkeledermøder): MKR betaler 
 
2. Primatmøder (møder hvor biskoppen over Københavns Stift inviteres i sin egenskab af "primus" 
for Den danske Folkekirke): MKR betaler for deltagelse i Porvoo Primatmøde. Ved andre primat-
møder finder biskoppen selv finansiering. 
 
3. Andre arrangementer, hvor en biskop inviteres og deltager i sin egenskab af biskop, og ikke som 
udpeget af MKR eller af biskopperne på MKRs opfordring: Biskoppen finder selv finansiering. 
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Ad 10. Udkast til lovforslag om stiftsråd 
Rådet tog formandskabets høringssvar på udkast til lovforslag om stiftsråd til efterretning. 
 
Ad 11. Notat efter møde mellem repræsentanter fra MKR og Kirkeministeren 
Rådet tog notat fra mødet med kirkeministeren d. 19. maj til efterretning. 
 
Ad 12. Udpegning af suppleant til DKR 
Rådet udpegede Lars Bom Nielsen som suppleant til Danske Kirkers Råd. 
 
 

Arbejdsgrupper og internationale organisationer 
 
Ad 13. Internationale organisationer, herunder relaterede MKR arbejdsgrupper 
 
a. Kirkernes Verdensråd 
Intet protokolleret 
 
b. Det Lutherske Verdensforbund 
Rådet blev orienteret om at arbejdsgruppen er vært for et seminar den 19. september i København 
om "Seksualitet, ægteskab og kirke".  
 
c. Konferencen for Europæiske Kirker 
Rådet tog referat af møde KEK-arbejdsgruppen d. 19. maj til efterretning.  
 
Rådet tog rapport fra Karsten Fledelius fra møde i Church and Society Commission 10.-13. marts 
2008 til efterretning. 
 
KEKs Generalforsamling i Lyon i juli 2009 
Rådet blev orienteret om at der nu er sat navn på de sidste delegater til KEKs generalforsamling i 
Lyon i juli 2009. 
 
Delegationen ser herefter ud som følger 

1. Ruth van Gilse - delegationsleder 
2. Biskop Kresten Drejergaard 
3. Marie Vejrup Nielsen – medlem af Churches in Dialogue 
4. Mette Ladefoged – kandidat til Centralkomiteen 
5. Ungdomsdelegat udpeget af Økumenisk Ungdom: Johanne L. Kristiansen  
 

Rådet besluttede at ansøge KEK om at få lov at sende Karsten Fledelius som en ekstra delegat 
(eller evt. i en anden kapacitet) og at finde midler i budgettet til at afholde udgifterne i den 
forbindelse. 
 
d. Leuenberg 
Intet protokolleret 
 
Ad 14. Øvrige MKR arbejdsgrupper og udvalg 
 
a. Den teologiske arbejdsgruppe 
Rådet tog til efterretning at Camilla Sløk er indtrådt i arbejdsgruppen i stedet for Torben Hjul 
Andersen 
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b. Kommunikationsudvalget 
Intet protokolleret 
 
 

Eksterne relationer 
 
Ad 15. Organisationer og udvalg, hvortil Rådet har udpeget repræsentanter 
 
a. Danske Kirkers Råd, herunder Mellemkirkeligt Arbejdsforum  
Rådet tog referat af DKR- rådsmøde i Odense den 12. juni 2008 til efterretning. 
  
b. Dansk Missionsråd 
Paul Verner Skærved og Jørgen Skov Sørensen har deltaget i Missionskonferencen 2008 på Nyborg 
Strand den 9. – 10. juni. 
 
c. Danske Sømands- og Udlandskirker  
Greta Dreier, Paul Verner Skærved og Jørgen Skov Sørensen har deltaget i DSUKs Årsmøde på 
Nyborg Strand den 23. august 2008.  
 
d. Folkekirkens Nødhjælp 
Jørgen Skov Sørensen har deltaget i udvalgsmøde vedr. revision af FKNs vedtægter den 12. juni, 
2008. 
 
e. Nordeuropæisk Kirkekonvent 
Nordeuropæisk Kirkekonvent afholdes den 1.-5. september i Meissen. Der er 6 deltagere fra 
Danmark. 
 
f. Projekt Folkekirken og migrantmenigheder 
Rådet tog referat af møde i Projektstyregruppen den 14. maj til efterretning. 
  
g. Økumenisk Efterårskursus  
Økumenisk Efterårskursus afholdes 31. oktober – 1, november. Temaet er "Klimaet og kirken – 
hvad ved vi og hvad tror vi?" 
  
h. Økumenisk Studiefond 
Intet protokolleret. 
 
 

Orienteringspunkter  
 
Ad 16. De mellemkirkelige Stiftsudvalg 
 
a. Ribe Stift 
Lars Bom Nielsen orienterede mundtligt. 
 
b. Roskilde Stift 
Torben Hjul Andersen orienterede mundtligt. 
 
Ad 17. Modtagne rapporter etc 
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a. Rapport fra TheoBalt møde i Helsinki, maj 2008, ved Ruth van Gilse 
Rådet tog rapporten til efterretning. 
  
b. Rapport fra rejse til Kasakhstan og Kirgistan i forbindelse med den mellemkirkelige kollekt 2008 
+ 2009 ved Kirsten Auken 
Rådet tog rapporten til efterretning. 
 
Rådet besluttede at kollekten også i 2010 går til den lutherske kirke i Kasakhstan under 
forudsætning af at alt forløber som det skal, i forbindelse med de to første kollekter. 
 
 
Ad 18. Løbende sagsbehandling 
 
a. Afslag givet vedr. støtte til lokalt arrangement med nordiske kirker (Frederikssunds Kirke) 
Rådet blev orienteret om at der er givet afslag med begrundelse i, at der er tale om et lokalt 
arrangement. 
 
b. Invitation til 50 års jubilæum for Den Islandske Folkekirkes Kirkemøde 
Rådet har modtaget invitation til at deltage i 50 års jubilæum for Den Islandske Folkekirkes Kirke-
møde i dagene 25. til 26. oktober 2008. Rådet blev orienteret om at formandskabet har udpeget Paul 
Verner Skærved som deltager. 
 
 
Ad 19. Andet 
 
a. Studiebesøg til Bruxelles for folkekirkens biskopper og andre 
Rådet blev orienteret mundtligt om planerne for et studiebesøg i Bruxelles i februar 2009. 
 
b. China Christian Council delegationsbesøg i Danmark 
Rådet blev orienteret mundtligt om planerne for et besøg d. 11.-13. maj 2009. 
 
 

Eventuelt 
 
Protokollen blev oplæst og vedtaget 
 
 
Paul Verner Skærved 
 
 
Ruth van Gilse 
 
 
Jakob Dahl 
 
 
Torben Hjul Andersen 
 
 
Hanna Broadbridge 
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Greta Dreier 
 
 
Villy Mølgaard 
 
 
Lars Bom Nielsen 
 
 
Ann-Mari Sundin 
 
 
Erland Sørensen. 
 


