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Frederiksberg, den 22. april 2021 
J.nr. 01.30 

 
 
Protokol fra MKR 2021-2 møde i Folkekirkens Mellemkirkelige Råd 
Fredag, 22. april 2021, kl. 13.00 til 15 
TEAMS online-møde 
 

Til stede: Peter Skov-Jakobsen, Mogens Mogensen, Niels Iver Juul, Christian Roar Pedersen, Hanna Broadbridge, 
Hanne Wolfsberg, Niels Nymann Eriksen, Ole Buchardt Olesen, Marianne Christiansen, Paneeraq S. Munk, Anne Bir-
gitte Reiter 

Afbud: Ingrid Lisby Schmidt, Thomas Horneman-Thielcke 

Fra sekretariatet: Birger Nygaard, Anne Katrine Ebbesen, Christian Arffmann, Jonas Jørgensen, Thorsten Rørbæk, Sø-
ren Dalsgaard 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Behandling Punkt 8 omkring henvendelse fra LWF blev tilføjet. 

Beslutning Dagsorden blev godkendt. 
 

2. Bemærkninger til protokol fra MKR 2021-1 – gennemgang af revisionsprotokol 

Behandling  

Beslutning Rådet havde ingen bemærkninger til protokol 2021-1 og revisionsprotokol. 
 

3. Diverse orientering siden sidst 

Behandling Der blev orienteret fra arbejdsområderne og sekretariatet. Trods de ualmindelige om-
stændigheder fungerer sekretariatet tilfredsstillende.  
• Orientering fra internationale netværk, jf. Bilag 3.  
• Migrantsamarbejdet og samarbejde med Folkekirke og Religionsmøde omkring 

webinarrække 
• Det fællesnordiske projekt Churches in Times of Change og webinarrække omkring 

dåbspilotprojektet 
• Økumenisk teologi, missionsteologi og religionsteologi på de teologiske uddannel-

ser – samarbejde omkring ny bogudgivelse med DKR 
• Webinarrække omkring ortodokse kirker i Danmark 
• Travlhed i migrantsamarbejdet og udvikling i forholdet til de internationale menig-

heder, bl.a. i forhold til  Prayer for the Nation-arrangement. 
 
Rådet diskuterede spørgsmålet om dobbelt medlemskab, hvordan man kan imødegå 
tankerne omkring proselytisme fra ortodokse kirker side, og overvejelserne omkring 
folkekirkens rolle som kirke i forhold til fx ortodokse kristne. Sekularisering som fælles 
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erfaring for danske protestantiske kristne og fx russiske ortodokse kristne. Rådet be-
mærkede at håndteringen af presseomtalen af indmeldelsen i CCME var sket på en god 
måde. 

Beslutning Rådet tog orienteringerne til efterretning.  
 

4. Deltagelse i EU Conference on The Future of Europe? 

Behandling Rådet blev orienteret om og drøftede MKRs eventuelle rolle i EU's projekt Conference 
on the Future of Europe. 
Opmærksomhed på denne konference skal ses i sammenhæng med Rådets interesse i 
at se KEK fungere som aktiv spiller i forhold til EU-institutioner og -processer.  
Det virker indtil videre usandsynligt, at den nuværende årsproces vil få stor betydning. 
Så MKR skal lede efter udløbere fra initiativet, som kan have betydning for det videre 
arbejde i KEK og folkekirkens samspil hermed. 
Rådet pegede på udfordringen i formuleringen af Europas kristne rødder, som kirkerne 
også må bidrage til.  

Beslutning Rådet er åben for et engagement i Future of Europe-konferencen såfremt det kan ud-
folde sig i et godt samspil med KEK/øvrige kirker i Europa, kan finde relevante udtryk 
i vores hjemlige kontekst og i øvrigt skønnes at have en væsentlighed for fremtidigt 
engagement i EU-processer via KEK og i relation til danske EU-politikere.  
MKR/folkekirkelig deltagelse må naturligvis ske inden for den almindelige folkekirke-
lige forståelse af forholdet mellem religion og politik. 

 
5.  Budgetrevision 2021 + Budget 2022 – Ansøgning til Fællesfonden 

Behandling Rådet gennemgik og gav i forbindelse budgetrevision 2021 og budget 2022 med føl-
gende kommentarer:  

•  Der søges ikke om ændret budgetramme i 2022, men det skal overvejes fra 
2023. 

Beslutning Rådet gennemgik og godkendte budgetrevision for 2021.  
Rådet godkendte udgiftsbudget for 2021 på kr. 10.480.138.  
Fællesfonden ansøges for 2022 om uændret grundbevilling på kr. 5.612.000 samt tids-
begrænsede bevillinger 3.700.000. Finanslovstilskud forventes på kr. 362.000. 
Resten af budgettet finansieres af overførte/hensatte midler, ca. kr. 800.000.  

 
6. Indledende drøftelse:  
Langtidsperspektiver for folkekirken og nydanskere – og Folkekirkens Migrantsamarbejde 

Behandling Rådet førte en indledende drøftelse af langtidsperspektiver for folkekirken og nydan-
skere og proces for at afdække div. kirkelige og andre interessenters holdning hertil: 

• Stor tilfredshed med hvordan migrantsamarbejdet har fungeret indtil videre. 
• De kommende måneder skal der ske en evaluering af migrantsamarbejdet. Er 

der brug for en ekstern evaluering, eller er det mere frugtbart at lave en grundig 
intern evalueringsproces?  

• Organiseringen af migrantsamarbejdet adskiller sig lidt fra de andre arbejdsom-
råder, og det er spørgsmålet om modellen med en arbejdsgruppe og et provsti-
samarbejde er tilstrækkeligt fremadrettet, eller om der er brug for en ny struktur 
og måske en ny følgegruppe med et stærkere mandat.  
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• Processen må også inkludere spørgsmålet om en mere permanent bevilling om-
kring migrantsamarbejdet.  

• Tematikker som bør drøftes med interessenterne inkluderer a) ressourceforbrug 
i forhold til kristne som er medlemmer og dem der ikke er medlemmer af folke-
kirken; b) hvordan blive en folkekirke ikke blot for men også med og af nydan-
skere?; c) specialiserede medarbejdere i forhold til sproggrupper; d) sproggrup-
per og spørgsmålet om segregation og integration.  

• Integration og på vej mod en ny nationalitetsforståelse, hvor bindestregsidenti-
tet står centralt for det hele menneske. 

• Migrantudvalget og formanden deltager i arbejdsgruppen, og arbejdsgruppen 
kan hente ekstern hjælp i den udstrækning, det er frugtbart.   

Beslutning Rådet besluttede at der gennemføres en samtaleproces over de kommende måneder 
med relevante interessenter for migrantarbejdet mhp. at skaffe sig et velinformeret 
grundlag for bedst mulige strategiske tilpasning af migrantarbejdet inden udløb af nu-
værende bevillingsperiode. På grundlag heraf vil Rådet ultimo 2021/primo 2022 ud-
stikke rammer for kommende prioriteringer. Arbejdsgruppen for migrantsamarbejdet 
leder processen og suppleres af MKRs formand. 

 
7. Igangværende fokus på folkekirkens kommunikation – MKRs ønsker hertil 

Behandling Rådet blev orienteret om nuværende arbejde med tilretning af folkekirkens kommuni-
kationsstrukturer og drøfte MKRs ønsker hertil: 

• Det er ønskeligt, at MKR tænkes godt med i den folkekirkelige fælleskommuni-
kation. 

• MKR har ingen plads på folkekirkens intranet, hvilket er ønskeligt fremadrettet. 

Beslutning Rådet følger med interesse arbejdet omkring folkekirkens kommunikation og henstiller 
til involverede parter i arbejdet hermed, at MKR medtænkes som en af fællesfonds-
institutionerne, der – for at kunne opfylde sit formål - har behov for at være en inte-
greret del af folkekirkens kommunikation indadtil i folkekirken og udadtil i offentlighe-
den. MKR vil i givet fald være indstillet på at tilpasse sin kommunikationsvirksomhed, 
så den passer bedst mulig ind i ny struktur. 

 
8. Henvendelse fra LVF vedr. hjemsendelse af syriske flygtninge. 

Behandling Som en tilføjelse til udsendt dagsorden drøftede Rådet en henvendelse fra LVF om fol-
kekirkens holdning til hjemsendelse af syrisk flygtninge. Rådet bemærkede: 

• LVF’s henvendelse bør ses som et tilbud om at en international stemme ind i en 
dansk debat.  

• Som sekretariat bør MKR være særlig opmærksom på, hvad grundlaget for at 
udtale sig om denne sag er. På den ene side skal kirken ikke udtale sig om poli-
tiske spørgsmål, men på den anden side skal kirkelige stemmer tale mod uret-
færdighed. 

• Er Danmark som retssamfund presset i denne sag? Er det lov og ret, som følges 
i denne sag? 

• Det er vanskeligt for os i kirken at være klogere end Flygtningenævnet eller an-
dre instanser, som uafhængigt bedømmer sikkerheden.    

• MKR kan gennem kontakter i Syrien blive en stemme i debatten, som kan nuan-
cere debatten. 

• Der bliver kaldt på kirken som diskussionspartner; dette kald handler om at 
præster og andre blander sig i debatten.  
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Beslutning Rådet drøftede henvendelsen fra LVF vedr. dansk flygtningepolitik. Rådet kan ikke ud-
tale sig på folkekirkens vegne, men opfordrer til at enkeltpersoner, præster og biskop-
per deltager i debatten og den politiske diskussion både nationalt og internationalt 

 
9. Eventuelt:  
 
 
Til kalenderen 

• Rådsmøde 2. september kl. 11-16 fastholdes uændret. 
 
• Rådsrejse til Færøerne er fastlagt til 1-4. november 2021 

 
 
 
Protokollen blev oplæst og vedtaget. 
 
 
Dato: ______________________________ 
 

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 Paneeraq S. Munk 

 
 
 
Niels Nymann Eriksen 

 
 
Ole Buchardt Olesen 

 
 
Ingrid Lisby Schmidt 

 
 
 
Peter Skov-Jakobsen   

 


