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Frederiksberg, den 6. juni 2013  

Tilstede: Anders Gadegaard, Erling Tiedemann, Peter Fischer-Møller, Rita Jørgensen, Peter Götz, Lone 

Møller-Hansen, Aase Rønkilde, Preben Brohus og Mads Christoffersen 

 

 

1. Velkommen ved Anders Gadegaard 

Anders indledte med en lykønskning til Danske Kirkers Råd, til os alle, for et særdeles 

vellykkede Danske Kirkedage 2013. Der var både kant og bredde, som der skal være. 

Anders fremhævede en workshop, han var på med Grundtvigsk Forum, der havde været 

med på Tyske Kirkedage med stor begejstring.  

- Punkt 7 om ledsagerprogrammet EAPPI tilføjes. 

 

2. Nyt fra  

- Sekretariatet 

Kontoret. 

Alice Sprotte er stoppet 31. maj. Hanna Smidt begynder den 1. august efter endt 

barselsorlov. 

 

ENCC møde 

Mads Christoffersen har deltaget ved møde for de europæiske generalsekretærer 18-22 

maj 2013 i Helsinki. Mødet er årligt tilbagevendende og arrangeres af KEK. 

 

Migrantkonference 23-25 maj 2013 (se vedhæftet program) 

55 deltagere fra Den Katolske Kirke, Den Ortodokse Kirke, Baptistkirken og en 

pentekostale kirker. Godt 25 sprog. Hovedtalere: John Perumbalath (UK), Karen Klint 

(MF,S). 

Økonomien bag arrangementet er skrøbeligt, men det løber rundt. Økonomien er 

drevet af fonde, stifter og lokale menighedsråd. 

- FU ønsker, at vi søger Integrationsministeriet. Mads følger op med et møde med Karen 

Hækkerup/Integrationsministeriet, men taler lige med Migrantgruppen inden da. 

- Næste Migrantkonference er den 29-31 maj 2014.  

mailto:dkr@danskekirkersraad.dk
http://www.danskekirkersraad.dk/


 

Folkemødet 13-16 juni 2013  

Se program på www.himmel-og-jord.dk 

Debatter, arrangementer, økumenisk gudstjeneste søndag kl 10.00 transmitteres på P1. 

Folkekirken, Metodistkirken, Baptistkirken, Pinsekirken 

 

- Vi skal have med på næste FU-møde, at vi er med igen i 2014.  

 

Liturgigruppen 

Arrangement med fokus på Iona og forholdet mellem omverden og liturgi. 28. februar-

1. marts 2014. Sankt Jørgensbjerg og Roskilde Domkirke. 

 

Krop og Kirke 

Arrangementer i efteråret: 10. september kl 16-18 om Selvmord og opstandelse ved 

Johanne Stubbe Teglbjerg. Den 21. oktober kl. 16-18 om Den uønskede krop ved Claudia 

Welz og Bente Klarlund (ikke bekræftet) og den 28. november kl 17-19 om AIDS og 

stigma. 

 

Grøn Kirke 

Sekretariatet har lavet en afsluttende evaluering af samarbejdet mellem Danske Kirkers 

Råd og Roskilde Stift.  

- Mads Christoffersen sender evalueringen til FU. 

 

Peter Fischer-Møller skal til Bispemøde i Lofoten i Nordnorge. Et af hovedtemaerne er 

kirkernes rolle i forhold til klimaudfordringerne 

 

Der arbejdes med Skabelsestiden og undervisningsmaterialer.  

  

Grøn Kirke var til stede på Landsforeningen af Menighedsråds møde i Nyborg i sidste 

uge. Mulighed for at Jens Krog nyvalgt i bestyrelsen kan være med i klimagruppen. 

 

Andet 

Mads Christoffersen har talt med lederen af Det samiske Kirkeråd i Norge Tore Johnsen 

om deltagelse i Samiske Kirkedage 9.-11. august 2013 i Nordnorge. Fokus på klima og 

spiritualitet ledt af bl.a. Sofie Petersen samt forsoning mellem den samiske minoritet og 

de nationalstaten ledt af Michael Lapsley.  

- Mads Christoffersen deltager og bruger af sit budget til efteruddannelse.  

 

- Stående Udvalg ved Rita 

Karen-Bolette Berg er kommet med i Stående Udvalg.  

Stående Udvalg og sekretariatet skal stå for studieturen til Geneve.  

- Studieturen kommer på dagsorden ved næste møde i Stående Udvalg. Vi beder 

Marianne Ring deltage ved næste møde i Stående Udvalg.  

- Vi skal overveje, om der skal være en, der fortæller på mødet i november fra Geneve-turen og en 

der fortæller fra Busan – hvordan implementeres det i en dansk kontekst? 
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- Frihed og lige vilkår ved Erling 

Erling Tiedemann, Bent Hylleberg og Helle Jørgensen (Den Katolske Kirke) har været 

til møde i Socialministeriet angående kontaktpunkt for trossamfund. 

Det var et godt møde, men det var ikke relevant for Danske Kirkers Råd. Det havde 

fokus på muslimer i Danmark og undgåelse af parallelsamfund.  

Der vil blive indkaldt til et nyt møde.  

 

Et møde mellem Kirkeministeriet og en gruppe under Frihed og lige vilkår holdes den 

17. juni med fokus på takster for begravelser på baggrund af opfordring fra Rådet. I 

gruppen sidder Aase Rønkilde, Erling Tiedemann, Torben Hjul Andersen, Bent 

Hylleberg og Mads Christoffersen. 

 

Der er en del uklarhed om økonomien for kirkegårdene. Det rejser nogle spørgsmål, 

som vi vil drøfte med Kirkeministeriet.  

  

Selskabet for Kirkeret drøfter §6 9 ved sit årsmøde den 23. september i København. Der 

har været løbende kontakt til DKR/Frihed og Lige Vilkår. Vi venter fra DKRs side med 

at komme med en udmelding om § 69 til efter Folkekirkens (§ 66) styring har været 

diskuteret.  

 

3. Danske Kirkedage 

- Kort evaluering. Rammer og indhold. Bredde og profil.  

Der er styrelsesmøde den 6. juni, hvorefter Mads Christoffersen og Poul Erik Knudsen 

skal mødes med komiteen. 

 

Der var noget flere mennesker i Aalborg end i Viborg. Aalborg Stift havde arrangeret 

med alle de lokale menighedsråd, at de var med. Vi savnede dog flere frikirkedeltagere. 

Det skærper kravene til København, at der skal flere frikirker og flere migrantkirker 

med.  

 

Det var flot arrangeret af de lokale i Aalborg. Peter Fischer-Møller Udtrykte sin 

anerkendelse, og bemærkede, at repræsentanter fra økumenisk ungdom havde efterlyst 

lidt mere kant og ild. Fint med økumeniks venlighed, men måske skal vi turde turde 

lidt mere.  

 

Vi vil bestræbe os på fælles nadver, som er en stående problematik i det økumeniske 

samarbejde.  

 

Det var nogle meget flotte hovedforedrag, hvor der var kant på.  

 

Det dårlige vejr gjorde, at der ikke var så mange, der var med i arrangementerne ved 

Havnefronten. 

 

En særlig tak til udvalgene og Christen Sinding og Viggo Ernst Thomsen.  



 

- Møde om Kirkedage 2016: Den 10. september 2013 har været i spil, men Anders 

Gadegaard kan ikke. Derfor indstilles kraftigt til, at det bliver den 25. september 2013. 

- Mads beder Styrelsen ændre datoen. Mads skriver til styrelsen. 

- Deltagerne er en kreds af kirke- og organisationsfolk.  

- Vi skal finde ud af, hvem der inviterer. Styrelsen for Kirkedage følger op.    

 

Peter Fischer-Møller gjorde opmærksom på, at Roskilde Stiftsråd har besluttet at 

bakke op om Kirkedage.  
  

4. Kontaktgruppen  

Anders Gadegaard, Asmat Mojaddedi (MFR) og Mads Christoffersen har været til møde 

med UM/MENA den 30. maj 2013 om partnerskab 2013-16. 

Oprindeligt gik rammen til 2015, men den er umiddelbart forlænget til 2016. 

DKRs budget for projektet har vægt på 2013-14, men det kan i praksis fint forlænges.  

 

Vi skal sende en stillingsbeskrivelse ind. Den skal godkendes formelt. Stillingen slås op til 

sommer åbent. Medarbejderen vil få arbejdsplads på DKRs sekretariat, men skal også bistå 

Muslimernes Fællesråd. 

 

Projektet skal følge op på konferencerne i 2012 og holde hinanden op på de løfter, vi gav 

hinanden til styrkelse af partnerskabet mellem kristne og muslimer lokalt og internationalt. 

Projektperioden bliver 2013-15/16. 

 
5. Rådsmøde 21. august 

Oplæg om §69 er sendt ud til alle medlemskirker. Hvad skal der ske ved næste Rådsmøde? 

MKR når først at drøfte deres svar den 5. september.   

Morten Skrubbeltrang (Kirkefondet) er ansat som generalsekretær for FDF pr. 1. august. 

Skal vi stadig have ham som taler eller skal vi finde en anden fra Kirkefondet? 

- Mads Christoffersen spørger Erik Mollerup som formand for Kirkefondet om han kan holde 

oplægget.  

- Punktet om §69 bliver et orienteringspunkt fra de forskellige kirkesamfund om hvor langt de er 

nået. 

 
6. Økonomi ved Aase Rønkilde 

Momskompensation for 2012 bliver på kr. 89.000. Udbetales i november 2013.  

Vi skal finde ud af, hvad vi gør med momskompensationen for Danske Kirkedage. 

Den får vi i 2014.  

Opfyldning af grundbeløbet for Danske Kirkedage på kr. 300.000 skulle være på 

plads.  

 

Det var dyrere at bruge Pinsekirkens lokaler i Kulturcentret end vi havde regnet 

med.  
- Der skal rykkes for deltagere ved Årsmødet, der ikke har betalt.  



 

Momskompensation for Kirkedage-regnskabet vil blive drøftet ved næste FU-møde 

 

Adventistkirken har fået ny ledelse. Måske vi skulle tale med dem om muligt 

medlemskab. Thomas Møller og Henrik Jørgensen er det nye lederskab.  
- Peter Götz taler med dem. 

 

 
7. EAPPI – KVs ledsagerprogram i Israel/Palæstina 

Bilag er sendt med. 

Vil Danske Kirkers Råd støtte ledsagerprogrammet i Israel/Palæstina? Det Økumeniske 

Fællesråd var med i det for nogle år siden og Folkekirkens Nødhjælp har nu spurgt, om vi 

ville være med igen.  

 

Medejerskab betyder at anbefale det for vores medlemmer og være med til at annoncere for 

det.  

- Vi tager det op på det kommende Rådsmøde. 

  

8. Næste møder 

3. september 2013 kl 16-18. 

21. november 2013 kl. 12.30-14.30  

 

9. Evt.  

 

 
 

 


