
  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Frederiksberg d. 26. oktober 2011 

 

1. Velkommen ved Anders Gadegaard 

 

2. Godkendelse af dagsorden 
- Dagsorden godkendt. 

 

3. Underskrivning af referat 

- Referat underskrevet. 

 

4.       Nyt fra 

a. Sekretariatet – samarbejdet med Roskilde Stift. Nyt fra Det Økumeniske Studielegat 

Anders Gadegaard og Mads Christoffersen (MC) har netop haft møde med 

Adventistkirkens formand og næstformand med henblik på et fremtidigt 

samarbejde med Danske Kirkers Råd og eventuelt på længere sigt optagelse. 
- Adventistkirkens repræsentanter deltager ved Årsmødet. 

 

MC orienterede om arbejdet på sekretariatet. Sidste hånd er ved at blive lagt 

på Arbejdsplanen 2011-13, en folder om DKR og Årsberetningen 2010. 

Desuden er vi ved at lave en ny Klimaavis.  

Andreas Dybkjær stopper på sekretariatet den 1. april. Det har været en 

fornøjelse at have ham på sekretariatet. Der er en mindre afskedsreception 

for ham på sekretariatet den 8. april kl. 14 primært for kollegerne på 4. sal. - - 

- FU er naturligvis velkommen. 

 

Det Økumeniske Studielegat er netop blevet uddelt til 3 studerende. Det er 

med glæde, at DØS modtager så mange gode ansøgninger, men 

frustrerende, at der ikke er flere midler at dele ud af. Det ønsker FU at gøre 

noget ved. 

- Rita Jørgensen opfordrer til, at vi søger Hede Nielsens fond i Horsens. Desuden 

opfordres til at søge missionsselskaberne om støtte. 
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- MC følger op på disse støttemuligheder 

- DØS bliver taget op ved næste FU-møde med ideer til, hvordan vi finder flere 

midler til legatet.  

 

Peter Fischer-Møller og MC gennemgik planen for samarbejdet mellem DKR 

og Roskilde Stift. Det er ikke blot til gavn og glæde for Roskilde Stift, men 

materialer og erfaringer skal også være til gavn for resten af DKRs bagland.  

 

Der skal være fokus på hele Skaberværket og ikke energibesparelse alene. Det 

er en vigtig del af samarbejdet, at Hanna Smidt/sekretariatet kan hjælpe 

stiftet og de lokale kirke i gang med at blive Grøn Kirke. Det er målet at 

skabe øget bevidsthed om Skaberværket. Det konkrete mål er at 15 % af 

kirkerne i stiftet er Grønne ved Stiftsdagen i 2012.  

 

I forlængelse af dette samarbejde vil Klimagruppen genoptage 

overvejelserne om en EU-ansøgning også på baggrund af det samarbejde, 

der styrkes med de andre nordiske lande. Skabelsestiden (1. september til 4. 

oktober) er også i fokus for Grøn Kirke sammen med en række andre 

områder som inspiration.  

 

Vi vil i efteråret begynde at overveje, om samarbejdet skal etableres med et 

andet stift i 2012 eller 2013. Desuden vil det være en god ide at vække 

interessen hos andre kirkesamfund.  
- Til Rådsmødet i efteråret vil vi orientere om arbejdet. 

 

Maria Pedersen bliver ansat pr. 1. maj i et år til at stå for databasen og 

opdatering af hjemmesider. Desuden vil Maria Pedersens ansættelse være 

med til at styrke kontakten til giverne. 

 

b. Stående Udvalg 

Rita Jørgensen orienterede kort om Årsmødet. MC har lavet program og 

sendt det ud. Der var begejstring for programmets indhold og udtryk/layout. 

 

c. Danske Kirkedage 
MC orienterede om visionsdagen i Danske Kirkedage den 11. marts i Brønderslev, 

hvor 65 personer deltog. Det kom der mange konkrete ideer ud af til gavn for en 

kommende komite. Viggo Ernst Thomsen er blevet valgt til formand og Jørgen 

Thaarup som næstformand for Komiteen. Christen Sinding er blevet ansat som 

sekretær for Danske Kirkedage af Aalborg Stift. MC ser frem til et godt samarbejde 

med alle tre og mellem dem og styrelsen. Allerede nu er der god opbakning til 

Danske Kirkedage. 

 



Vi er desuden ved at udvikle hjemmesiden for Danske Kirkedage og integrere den 

bedre med DKRs og Grøn Kirkes hjemmeside. Alle hjemmesider styres af DKRs 

sekretariat. 

 

5.       Ny arbejdsplan 

Der var enighed om, at det er et godt redskab og en god præsentation af DKRs 

vision og arbejde. Arbejdsplanen vidner om et godt samarbejde mellem 

repræsentanter og sekretariatet og om at DKRs arbejde både har bredde og 

tyngde. Jens Christensen havde nogle mindre rettelser. 

- MC følger op.  

- Arbejdsplanen sendes ud med dagsorden til Årsmøde.  

 

Hvad angår arbejdsgruppernes medlemmer, besluttede FU, at der skal vælges 2-

4 repræsentanter fra Økumenisk Forum/Rådet ind i arbejdsgrupperne. 

Derudover kan grupperne selv konstituere sig og finde de relevante personer, 

der skal sidde med. Men det er vigtigt, at arbejdsgrupperne har denne kontakt 

med Rådet/Økumenisk Forum og et mandat derfra.  

- MC skriver ud til alle repræsentanter om at de skal overveje, om de vil sidde med 

i arbejdsgrupper. Der skal vælges en tovholder for hver gruppe, som også sidder 

med i Rådet eller Økumenisk Forum. Derudover finder gruppen selv ud af, hvem 

der sidder med.   

- MC laver en liste for hver gruppe på 2-4 personer, der er repræsentanter i Rådet 

eller Økumenisk Forum. 

 

6.       Årsmøde (Bilag 6.1) 

a. Eventuelle nye medlemmer? Adventistkirken? Y’s Men Danmark? Den 

Norske Kirke? Andre?  

- Adventistkirken inviteres med til Årsmødet.  

- Y’s Men søger om optagelse. 

- MC tager kontakt til den norske kirke. 

 

MC er i kontakt med Exit, hvor Ann Skov Sørensen er leder om eventuelt 

medlemskab. MC har skrevet et invitationsbrev til Exits bestyrelse. Exit vil 

gerne arbejde mere økumenisk, så de vil overveje et eventuelt medlemskab.  

 

Erling Tiedemann har talt med Caritas. Men de ville tænke over det.  

- MC tager kontakt til Caritas med opfølgning. 

 

b. Forslag til dagsorden? 

Udkast til dagsorden for Årsmødet blev drøftet og godkendt. Dog blev det 

tilføjet under valg til FU, at Erling Tiedemann stiller op som medlem af FU.  



 

- Vi skal finde en kvinde fra Folkekirken med forstand på regnskab, der kan vælges 

som kasserer. Gerne en yngre kvinde. 

 

7.       Økonomi (Bilag 7.1 og 7.2) 

a. Regnskab 2010. Kommentarer, godkendelse og underskrivning.  

Vi har fået en del i refusion, der skaber et mindre overskud, der kan 

overføres til lønmidler til næste år. Møde og rejserefusion dækkes af DKR.  

Næste år skal medlemsbidragene lige gennemgås for regnskabet, idet der 

skal rettes fejl i nogle af navnene. 

- Regnskabet blev godkendt.  

- FU var tilfredse med regnskabet og med Preben Brohus’ arbejde.  

- MC kontakter ”Reklame for alvor” med henblik på gratis markedsføring.  

 

b. Revideret budget 2011. Budgettet er revideret som følge af det kommende 

samarbejde med Roskilde Stift og ansættelse af Maria Pedersen. 
- MC justerer lige Grøn Kirke-posten, således at et beløb overføres til 2012, således som 

der overføres lønmidler til 2012. 

- Budgettet godkendt. 

 

8. Evt. 

Der er jubilæumsgudstjeneste i Den Svenske Kirke den 5. juni 2011 kl. 11. Mads 

Christoffersen og Anders Gadegaard deltager desuden ved en middag aftenen 

inde. 

 

I forbindelse med den sag om tilgængelighedsordningen og Baptistkirken, der 

ikke har fået støtte, er der desværre ikke noget nyt. Ministeriet anerkender ikke 

en frikirke som en offentlig institution. Arbejdsgruppen Frihed og lige vilkår vil 

tage det op igen, når de mødes snarest og drøfte om vi skal tage det op med 

ombudsmanden.  

 

MC deltager ved møde i Sigtuna om fremtidigt økumenisk samarbejde i Norden.  

- MC orienterer ved næste FU-møde 

 

Ann Skov Sørensen fortalte om Exits samarbejde med Veluxfonden.  
- MC tager kontakt til Velux-Fonden om muligt samarbejde f.eks. omkring Grøn Kirke. 

 

9. Næste møde 
Den 30. maj 2011 kl. 16-18 med efterfølgende middag.   


