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Danske Kirkers Råd giver kirker og
kirkelige organisationer mulighed for
at opbygge relationer, samarbejde,
dele erfaringer og diskutere diakoni,
mission og teologi.
Danske Kirkers Råd er en ressource for
kirker og kirkelige organisationer. Samtidig støttes kirker og organisationer til
at være en ressource for hinanden og
udtale sig med fælles stemme.
Hver kirke og organisation deltager
med sin særlige identitet, erfaring og
med sine prioriteter i en fælles søgen
efter kristen enhed.

ET ÆGTE FÆLLESSKAB

af domprovst Anders Gadegaard, formand for Danske Kirkers Råd

DANSKE KIRKERS RÅD 2013: I ethvert parforhold
er det forskellene mellem de to elskende, der inspi
rerer kærligheden og giver den lidenskab og glød.
Enighed gør et ægteskab stærkt, mens enshed ville
ødelægge det. Ethvert forsøg på at omskabe den
anden i ens eget billede er dømt til at mislykkes. Selv
de egenskaber ved den anden, som kan småirritere
og forstyrre, skal man snarere skabe rum for ved
at acceptere dem og værdsætte dem frem for at
skælde ud over dem eller søge at fjerne dem.
Vi behøver hinanden

Parallellen til det ægte kirkelige fællesskab i Danske
Kirkers Råd er ikke tilfældig. Oplevelsen af, at vi som
kirker behøver hinanden, fordi vi er forskellige, bre
der sig. Ikke mindst erfaringerne med kirkelig mang
foldighed på Danske Kirkedage i Aalborg i 2013
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viste dette med al ønskelig tydelighed. Tusindvis af
kirkeinteresserede tog hjem fra Aalborg berigede
og opmuntrede til at inddrage nye og anderledes
former for gudstjeneste og kirkeliv i ens egen
menighedssammenhæng  og det er vel lige præcis,
hvad økumeni er til for.
Solidaritet med kristne palæstinensiske kirker

Det fineste udtryk for denne gensidige inspiration
i Danske Kirkers Råd i 2013 fandt sted i forhold
til arbejdet med at nå frem til et fælles svar på de
palæstinensiske kirkers henvendelse til verdens
kirkesamfund med ønske om, at vi alle forholder os
til den kamp for overlevelse, som kristne kirker lever
med i en virkelighed, hvor israelsk undertrykkelse
og palæstinensisk udvandring gør det meget svært
overhovedet at få et almindeligt hverdagsliv til at fun

gere. Danske kirker har et meget varieret syn på
og forhold til den israelskpalæstinensiske konflikt,
så på forhånd levnedes den gruppe, som skulle for
berede et muligt fælles svar på henvendelsen ikke
mange chancer for at komme frem til et for alle ac
ceptabelt udspil. Men stik imod alle forventninger
lykkedes det!
Viljen til at lytte

Takket være en udpræget vilje til at lytte til hinanden
og forenet i opfattelsen af, at forsoning mellem alle
parter i Det Hellige Land er eneste vej frem til fred og
sameksistens, lykkedes det at få formuleret en soli
daritetserklæring med de palæstinensiske kristne,
som alle kunne skrive under på. Den indeholder også
et håb om og en opfordring til, at alle kristne i Israel/
Palæstina må finde frem til en gensidig respekt og

et øget samarbejde i fremtiden. Endvidere udtrykker
Danske Kirkers Råd vilje til at styrke båndene til alle
de dele af den kristne tilstedeværelse i Det Hellige
Land, som ønsker fred og forsoning. Det kan bl.a.
ske gennem etablering af kirkebesøg, som, vi håber,
bliver muligt i indeværende eller næste år.
Kirkelig berigelse

Der kan nævnes mange andre eksempler på gensi
dig kirkelig berigelse på tværs af kirkeskel i året, der
gik  ja, faktisk rummer denne årsberetning ikke an
det end de fineste eksempler på, at uden det ægte
økumeniske fællesskab ville hver enkelt kirkesam
fund være fattigere  ja, faktisk ikke være i stand til
at opfylde sin mission som kirke. Heller ikke kirker
er skabt til at være ene.

Årsberetning 2013
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FÆLLESSKAB OG FORSKELLIGHED
af Mads Christoffersen, generalsekretær i Danske Kirkers Råd

Enhed betyder ikke enshed. Kirkens enhed rummer mangfoldighed og mulighed
for gensidig inspiration. Vores søgen efter enhed kalder på teologisk åbenhed.
Sådan lyder det i Kirkernes Verdensråds erklæring om enhed fra generalforsamlingen i den sydkoreanske by Busan 2013. Et sådant syn på kirkens enhed og
forholdet mellem fællesskab og forskellighed afspejler sig også i Danske Kirkers
Råd.
ÅRET DER GIK: Danske Kirkers Råd har en række
arbejdsgrupper, som er nedsat i fællesskab af vores
medlemmer. De har fokus på områder, som man me
ner, er særlig relevante for det økumeniske samar
bejde og dermed har relevans for kirkerne på tværs
af de forskelle, der er kirkerne og organisationerne
imellem. Den nye arbejdsplan kommer til at gælde fra
2014 til 2016. Her kommer stadig nye områder til.

for de enkelte kirkesamfund. På den baggrund er ar
bejdsgruppen om “Frihed og lige vilkår” blevet invi
teret til at samarbejde med en række andre aktører.
Det viser, at netop forholdene for de øvrige trossam
fund optager bredt i det kirkelige landskab.
Dialogarbejdet fortsætter

Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne, med
repræsentanter for Danske Kirkers Råd og Muslimer
Mangfoldige Kirkedage
nes Fællesråd, stod i 2012 for to konferencer i Bei
Danske Kirkedage 2013 viste os kirkens mangfol rut og København i samarbejde med vores partner
dighed, indsigt og udsyn, tradition og fornyelse. i Mellemøsten, The Arab Group for MuslimChristian
Gennem fire dage i Kristi Himmelfartsferien samledes Dialogue. I 2013 lykkedes det at forlænge dette
mere end 4000 deltagere i Aalborg til gudstjenester, vigtige samarbejde mellem kristne og muslimer og
koncerter, diskussioner, oplæg og en lang række dermed at følge op på de to første konferencer. Med
andre arrangementer. Takket være et flot arbejde støtte fra Det Arabiske Initiativ er endnu en dobbelt
og imponerende engagement fra den lokale komite, konference i støbeskeen for 201415.
de mange udvalg, stiftet, de 150 frivillige og flot op
bakning fra det kirkelige landskab i Danmark lykke Kirkerne og klimaet
des det Danske Kirkedage 2013 at komme flot i mål. I 2013 blev det internationale samarbejde om kir
Nu er forberedelserne til Danske Kirkedage 2016 i kernes klimaengagement konsolideret med et sam
København allerede kommet godt i gang, og vi ser arbejde med en række nord og østeuropæiske
menigheder. Det lykkedes desuden den danske dele
frem til endnu bredere deltagelse.
gation ved Kirkernes Verdensråds generalforsamling
Frihed og lige vilkår
i Sydkorea at forny fokus på klimaproblematikken og
I 2013 blev der fulgt op på det diskussionsoplæg om kirkernes forpligtelse i den sammenhæng. Lokalt vil
Grundlovens §69 om forholdene for ’de fra folkekir Danske Kirkers Råd nu styrke forholdet til og en
ken afvigende trossamfund’, som Danske Kirkers gagementet i de mere end 130 grønne kirker. Det
Råd sendte ud til alle sine medlemmer året før. På sker med støtte fra Miljøstyrelsen det kommende år.
den baggrund har Danske Kirkers Råd nu sendt et
revideret udkast ud, der skal virke til bevidstgørelse
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Migrantmenigheder

I 2013 stod Danske Kirkers Råds Migrantgruppe
igen for en konference for godt 50 migrantpræster.
Det er femte gang, vi holder en sådan konference,
til stor glæde for deltagerne. Med fokus på integra
tion og eksil havde vi inviteret en gæstetaler fra Den
Anglikanske Kirke i London til inspiration for samtaler
om erfaringer og visioner for migrantkirkerne her
hjemme. Igen i 2014 holder vi en migrantkonference,
hvor alle som vanligt er velkomne. Det er desuden
ved at være en tradition, at Migrantgruppen står for
en Helligtrekongersgudstjeneste i Vor Frue Kirke i
København. I samarbejde med migrantpræster og
Københavns biskop holder vi denne gudstjeneste
til synliggørelse af vores fællesvandring i Kristus 
hvorend vi kommer fra i verden.
Internationale relationer

Danske Kirkers Råd er for kirker og kirkelige organi
sationer i Danmark. Men det er også en del af det
globale økumeniske fællesskab. Således var vi sam
men med Folkekirkens mellemkirkelige Råd værter
for det årlige møde for de økumeniske sekretærer
i de nordiske og baltiske lande. Desuden var Dan
ske Kirkers Råd repræsenteret som associeret

medlem ved Kirkernes Verdensråds generalforsam
ling i Sydkorea i november. Vores arbejde vækker
også inspiration i udlandet  ikke mindst hvad angår
klimaarbejdet og religionsdialogen. Således var jeg
bl.a. inviteret til en interreligiøs konference i USA for
at fortælle om vores arbejde her i Danmark til stor
inspiration for deltagerne.
Sekretariatet

2013 har været præget af de mange aktiviteter i
arbejdsgrupperne. En fuldstændig liste lader sig
ikke samle i en årsberetning som denne. Det er et
spændende samarbejde, der sker i de enkelte ar
bejdsgrupper og mellem de engagerede repræsen
tanter og sekretariatet. Kontaktgruppen for Mu
slimer og Kristne fik mulighed for at ansætte Stine
Høxbroe, der står for arbejdet med dialogkonfe
rencerne 201416. Hun indgår i samarbejdet med
de øvrige ansatte på sekretariatet.
På vegne af sekretariatet skal der lyde en varm tak
til alle medlemmer, partnere, kirker, organisationer,
menigheder og enkeltpersoner for støtte og samar
bejde i 2013.

Årsberetning 2013
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DANSKE KIRKERS RÅD
- HVAD & HVEM?
Danske Kirkers Råd er det bredeste kirkelige netværk
i Danmark. Danske Kirkers Råd er et nationalt råd af
kirker og kirkelige organisationer og en projektbaseret
netværksorganisation. Medlemskirker og medlemsorgani
sationer kan iværksætte samarbejde til fælles projekter
inden for relevante indsatsområder.

ske Kirkers Råd har en række arbejdsområder. Nogle har
kommissorier til kontinuerligt arbejde med faste opgaver,
andre gruppers arbejde er knyttet til konkrete arrange
menter eller begivenheder.

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan man bliver
en del af arbejdet? Læs på de følgende sider uddrag fra
Danske Kirkers Råd består pt. af 15 medlemskirker og Danske Kirkers Råds arbejde. Kontakt gerne sekretariatet
44 kirkelige organisationer fordelt på henholdsvis Rådet for at høre mere. Læs mere om og find kontaktoplysninger
(for kirkesamfund) og Økumenisk Forum (for kirkelige på sekretariatet og arbejdsområdernes kontaktpersoner
organisationer, menigheder og folkekirkens stifter). Dan på: www.danskekirkersraad.dk

DANSKE KIRKERS RÅD
RÅDET
Forretningsudvalget
Sekretariatet

ØKUMENISK FORUM

FRIKIRKEFORUM

Stående udvalg

FRIHED OG LIGE VILKÅR

DANSKE
KIRKEDAGE

TEOLOGISKE SAMTALER

Styrelsen

KONTAKTGRUPPEN
FOR MUSLIMER OG KRISTNE

KLIMA OG
GRØN KIRKE

MIGRANTMENIGHEDER

= RÅD OG FORA
= ARBEJDSGRUPPER
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ANTITRAFFICKING

KIRKE, KROP OG
MENNESKELIGE
RELATONER

MEDLEMSKIRKER OG ORGANISATIONER

Pr. 31.12.2013

RÅDET

MEDLEMSKIRKER

APOSTOLSK KIRKE
BAPTISTKIRKEN
BRØDREMENIGHEDEN
DEN ANGLIKANSKE KIRKE
DEN KATOLSKE KIRKE
DEN KOPTISKORTODOKSE KIRKE
DEN ORTODOKSE KIRKE
DEN REFORMERTE SYNODE
FOLKEKIRKEN
FRELSENS HÆR
INTERNATIONAL CHURCH OF COPENHAGEN
METODISTKIRKEN
MISSIONSFORBUNDET
PINSEKIRKEN
SVENSKA KYRKAN I DANMARK

ØKUMENISK FORUM

MEDLEMSORGANISATIONER OG STIFTER

ALPHA DANMARK
ASSISIKREDSEN
BIBELSELSKABET
CHURCH OF LOVE
DANMARKS KIRKELIGE MEDIECENTER
DANMARKS KRISTELIGE GYMNASIASTBEVÆGELSE
DANMARKS UNGE KATOLIKKER
DANMARKS ØKUMENISKE KVINDEKOMITÉ
DANMISSION
DANSK OASE
DANSKE BAPTISTERS KVINDENETVÆRK
DE GRØNNE PIGESPEJDERE
DEN FOLKEKIRKELIGE AIDSTJENESTE
DET ØKUMENISKE CENTER I AARHUS
EXIT
FDF
FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP
FYENS STIFT
HADERSLEV STIFT
HELSINGØR STIFT
HERLEV FÆLLESKIRKELIGE UDVALG
IKONDANMARK
KFUKS SOCIALE ARBEJDE
KFUM OG KFUK I DANMARK
KFUMSPEJDERNE I DANMARK
KIRKEFONDET
KIRKELIGT CENTRUM
KIRKERNES INTEGRATIONS TJENESTE
KØBENHAVNS STIFT
LOLLANDFALSTERS STIFT
MALTESERRÅDET
MISSION AFRIKA
OSMTH
RIBE STIFT
ROSKILDE STIFT
STUDENTERMENIGHEDEN I ÅRHUS
TVÆRKULTURELT CENTER
VIBORG STIFT
VOR FRUE KIRKE, KØBENHAVN
YOUTH FOR CHRIST
Y´S MEN DANMARK
ØKUMENISK UNGDOM
AALBORG STIFT
AARHUS STIFT

FÆLLESSKAB
FORSKELLIGHED
Hvor er økumenien i dag?
Derfor er vi med i Danske Kirkers Råd

ØKUMENI I DAG
Arbejdet i Danske Kirkers Råd er mangfoldigt. Men hvorfor arbejder vi overhovedet sammen på tværs af kirkelige traditioner, og vil vi overhovedet hinanden?
Hvor står økumenien i dag i Danmark og verden? Tre økumenikere giver her
hvert sit bud på svar på de store spørgsmål.
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VIL VI HINANDEN?

Af Peter Lodberg, lektor, Aarhus Universitet
ØKUMENI I DAG: I 1989 udgav Det økumeniske
Fællesråds teologiske studiekomité i anledning af
Rådets 50 års jubilæum bogen “På enhedens vej.
Bidrag til den økumeniske bevægelses historie i det
20. århundrede”. Danske Kirkers Råd, der afløste
Det økumeniske Fællesråd, fulgte op i 2007 og
beskrev udviklingen i de mellemliggende år i bogen
“En levende mangfoldighed. Brudstykker til en øku
menisk historie i Danmark 19892005”.
Enhed og mangfoldighed

Bogtitlerne antyder, at det økumeniske arbejde er
spændt ud mellem enhed og mangfoldighed. Teo
logisk er de hinandens forudsætninger og holder
hinanden fast i en nødvendig spænding. Enhed kan
fejludvikle sig i autoritær retning og blive til enshed,
hvis ikke der er rum for mangfoldighed. Mangfoldig
hed kan blive til uforpligtende individualisme, hvis ikke
der er en vilje til at vedkende sig nødvendigheden af
et fællesskab. Jesu disciple var forskellige, men de
hørte sammen, fordi de var blevet kaldet til at høre
sammen. Det Nye Testamentes mange menigheder
var meget forskellige, men de skulle bevidne med

deres tilstedeværelse i deres lokalområder, at frelse,
forsoning, barmhjertighed og kærlighed var blevet
en ny mulighed for alle.
Frihed og tillid

Det afgørende teologiske og praktiske spørgsmål
til os i Danmark og rundt omkring i verdens mange
kirker er, om vi vil hinanden? Giver vi hinanden fri
hed til at finde en fælles vej fremad i spændings
feltet mellem enhed og mangfoldighed? Har vi tillid
til hinanden, så vi giver hinanden ret til også at lave
fejl, og har vi mod nok til at rette dem, fordi kristen
tro altid må handle om, at vi får mulighed for en ny
begyndelse?
Det spirer og gror

Jeg er optimist mht. det økumeniske arbejdes frem
tid. Nok er der vanskelige udfordringer, men hvorfor
skal vores tid være anderledes end tidligere tider?
Det spirer og gror mange steder  både i Danmark
og i den store verden. Kirken er i sit væsen øku
menisk, så økumenien er kommet for at blive.

“Enhed kan fejludvikle sig i autoritær retning og
blive til enshed, hvis ikke der er rum for mangfoldighed. Mangfoldighed kan blive til uforpligtende
individualisme, hvis ikke der er en vilje til at vedkende sig nødvendigheden af et fællesskab.”

Peter Lodberg

Årsberetning 2013
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“Det nye, som jeg synes er kommet til den økumeniske
dagsorden, er det forhold, at de enkelte kirker i høj grad er
blevet ressourcer for hinanden.”

Jørgen Thaarup

AT VÆRE TIL FOR HINANDEN
Af Jørgen Thaarup, distriktsforstander i Metodistkirken

ØKUMENI I DAG: Økumenien i dag er kendetegnet
ved, at kirkerne stiller deres egen tradition til rå
dighed for hinanden. Ligeledes, at kirker og det en
kelte kristne menneske føler sig fri til at benytte sig
af andre traditioner og tage dem til sig.

for den ene kirke, også er det, andre kirker kæmper
med. De fælles spørgsmål til kirkens fortsatte ud
vikling og de fælles udfordringer fra det samfund,
kirkerne er en del af, forener kirkerne i deres for
ståelse af sig selv og deres mission.

Brud og enhed

Ressourcer for hinanden

Den økumeniske bevægelse har altid haft som over
ordnet mål at arbejde for enhed mellem kirkerne og
de kirkelige retninger. De historiske brud og den for
skellige lokale udvikling har på nogle områder bragt
kirkerne ganske langt fra hinanden. Overvindelse
af forskellighederne ved dels at arbejde med for
ståelsen af, hvad der adskiller, og dels i enighed at
udtrykke det, der forener og skaber enhed, hører til
den fundamentale økumeni.
Praktisk samarbejde

En anden dimension i den økumeniske bevægelse
har været samarbejde om de praktiske ting, som
kirkerne har kunnet gøre sammen. Enhed opstår
som et resultat af kirkernes fælles initiativer i den
lokale kontekst og internationalt.
De fælles spørgsmål

En tredje dimension i økumenien er det forhold, at
kirkerne i deres eget indre liv i høj grad stiller de
samme spørgsmål og udfordres af de samme ting.
Kirkerne har opdaget, at det, der er udfordringen
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Det nye, som jeg synes er kommet til den økumeniske
dagsorden, er det forhold, at de enkelte kirker i høj
grad er blevet ressourcer for hinanden. Der sker et
udbytte kirkerne imellem på mange områder. Præs
teuddannelse sker på kryds og tværs af konfession
ernes egne teologiske institutioner. Liturgisk låner
kirkerne af hinanden til fremme af nye salmer og
musikalske udtryk. Bønnebøger og liturgiske tekster
fra en variation af traditioner cirkulerer i kirkerne og
anvendes som en selvfølgelig ressource i det lokale
gudstjenesteliv. Fromhedslivet og spiritualiteten næ
res i mange kirker af traditioner, som er genoptaget
efter lang tids fravær eller lånt af kirkelige traditio
ner, man ikke tidligere har haft forbindelse med.
Mange flere eksempler kunne nævnes.
Økumenisk rigdom

Det nye på den økumeniske dagsorden er den rig
dom af tilgange, som den enkelte kirke har tilladt sig
at få adgang til ved at tilegne sig dele af den sam
lede kristne tradition, som findes i summen af kir
kerne, hvilket også er en sikker vej til kristen enhed.

ØKUMENISKE UDFORDRINGER
Af Marie Bohn Olsen, teologistuderende, Økumenisk Ungdom
ØKUMENI I DAG: En udfordring for den danske øku
meniske bevægelse er at overbevise lægmænd og
kvinder om relevansen af vores arbejde. Tilsynela
dende er det samme i en vis grad tilfældet inden
for den økumeniske bevægelse: Økumenisk Efterårs
kursus holder tænkepause, og Økumenisk Ungdom
har det laveste medlemstal i umindelige tider. Er øku
menikeren en uddøende race? Jeg er overbevist om,
at svaret er nej.
De farlige diskussioner

Internt oplever jeg entusiasme, idérighed og arbejd
somhed, men den lader til at være svær at formidle
til udenforstående. En tanke kan være, at bevægel
sen synes tandløs. Det er dejligt at bruge tid på at
glædes over det, vi har tilfælles, men det er også
vigtigt, at det ikke bliver til misforstået høflighed og
berøringsangst. Lad os med ærlighed, respekt og
interesse for hinanden og vores forskelle indgå i lidt
farligere diskussioner.
Pinsekirkerne og den globale økumeni

Noget af det, jeg synes er mest spændende på det
globale niveau, er Kirkernes Verdensråds arbejde

med at få pinsekirkerne involveret i det økumeniske
arbejde. Pinsekirkerne er voldsomt underrepræsen
terede: Af Kirkernes Verdensråds 345 medlems
kirker er der kun syv pinsekirker, der tilsammen
repræsenterer omkring 300.000 af verdens om
kring en halv milliard pentekostale kristne.
Hvordan passer man ind?

Kirkernes Verdensråd har samtaler med større
grupper af pinsekirker, men processen lader
meget tilbage at ønske. En af udfordringerne ved
samtalerne er, at der ikke er en organisering af
pinsekirkerne, mens Kirkernes Verdensråd har en
stram organisering. Det er svært for en organisa
tion, der er bygget af  og i høj grad til  kirker fra
den første og anden verden, at få kristne fra den
tredje verden til at “passe ind”. Mon ikke Kirkernes
Verdensråd også bliver nødt til at ændre sig? Det
bliver interessant at følge med i.
Det vil være en berigelse for medlemmerne af Kir
kernes Verdensråd og formentlig også pinsebe
vægelsen.

“Lad os med ærlighed, respekt og
interesse for hinanden og vores forskelle indgå i lidt farligere diskussioner.”

Marie Bohn Olsen

Årsberetning 2013
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DERFOR ER VI MED I DANSKE KIRKERS RÅD
De 15 kirkesamfund i Rådet og 44 kirkelige organisationer i Økumenisk Forum
vidner om stor økumenisk bredde. Men hvorfor er de med? Det gives der ikke
ét enkelt svar på. Vi har udfordret fem repræsentanter til at komme med svar på,
hvorfor netop deres kirkesamfund eller organisation er med i Danske Kirkers
Råd.
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DERFOR HAR VI BRUG FOR DANSKE KIRKERS RÅD
Af biskop Peter Fischer-Møller, folkekirken

DERFOR ER VI MED: Jeg har i godt fire år haft
fornøjelsen af samarbejdet i Danske Kirkers Råd.
Først som medlem Klima og Miljøgruppen og
siden også som medlem af Forretningsudvalget i
Danske Kirkers Råd. I løbet af de forgangne fire år
har mødet med dygtige og engagerede kirkefolk i og
uden for folkekirken været en personlig glæde og
inspiration  og mere end det.
Fordomme og inspiration

Folkekirken og dens medlemmer har brug for Dan
ske Kirkers Råd. Som medlemmer af en majoritets
kirke er vi ikke altid særlig opmærksomme på de
andre kirkesamfund  hverken på det arbejde de
udfører eller de vilkår, de er undergivet. Her giver
fællesskabet i Danske Kirkers Råd os mulighed for
både at få udfordret indgroede fordomme om an
dre kirker, at suge inspiration til vores egen kirkelige
udvikling og tage et medansvar for at arbejde for
lovgivning der sikrer de andre kirkesamfund vilkår,
som er sammenlignelige med folkekirkens.
Den glædelige mangfoldighed

Der er sket en betydelig forandring i relationerne
mellem de kristne trossamfund siden vi fik religions
frihed med grundloven i 1849, fra at man tålte de
”fra folkekirken afvigende trossamfund”, over en
mere afslappet ligegyldighed med hinanden, til at de
fleste i dag glæder sig over den kirkelige mangfol
dighed, som det økumeniske landskab rummer. Vi
ser ikke i samme grad som tidligere forskellene os
imellem som barrierer for frugtbart samarbejde.
Vi har i folkekirken som nationalkirke og majoritets
kirke brug for de kontakter til kirker jorden rundt,

som er en mere integreret del af traditionen i de
andre kristne trossamfund. Og vi kan glæde os over
i fællesskab og sugende næring fra hver vores tra
ditioner at arbejde med en række emner af etisk og
samfundsmæssig relevans, som ellers godt kan glide
ud af det lokale folkekirkelige synsfelt.
Kirken og klimaet

Blandt de mange vigtige områder, Danske Kirkers
Råd beskæftiger sig med, vil jeg fremhæve Klima og
Miljøgruppens arbejde. Forskningen viser, at proble
merne vokser, og at der er brug for handling meget
snart, hvis vi skal undgå, at de menneskeskabte kli
maforandringer når et punkt, hvor vi ikke længere har
mulighed for at bremse den globale opvarmning. Det
er imidlertid tydeligt, at et langsigtet globalt problem
som klimaforandringerne meget let på den politiske
dagsorden overhales af mere kortsigtede og lokale
problemer. Derfor er det så vigtigt, at kirkerne, som
virkelig har noget at bidrage med både teologisk og
praktisk, sammen med andre dele af civilsamfundet,
fortsætter arbejdet og oplysningsopgaven.
Uenighed gør klog

Vi er ikke altid enige i Danske Kirkers Råd, og det
skal vi heller ikke være. Forudsætningen for en frugt
bar dialog er faktisk, at vi ikke på forhånd er enige
om alt. Det er netop de forskellige perspektiver på
en sag, som kommer frem i en samtale, som kan
gøre os klogere. Det vigtige er, at vi er parate til
at lytte til hinanden. Vi bliver ikke altid enige, selv
ikke efter en god drøftelse, men samtalen åbner mu
lighed for samarbejde på tværs af uenigheder. Der
for er folkekirken medlem af Danske Kirkers Råd, og
derfor glæder jeg mig over at deltage i arbejdet.

Årsberetning 2013
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“Fuld enhed mellem alle kristne er et vigtigt mål, som skal opnås ved bedre
gensidigt kendskab, teologisk fordybelse og ikke mindst bøn.”

Czezlaw Kozon

ØKUMENI SOM FORPLIGTELSE
Af biskop Czezlaw Kozon, Den katolske Kirke i Danmark
DERFOR ER VI MED: Siden 2. vatikankoncil har det
været vigtigt for Den katolske Kirke at engagere sig
i den økumeniske dialog, og den vil gøre alt for at
forblive i denne dialog og bidrage til at holde den i
gang. For Den katolske Kirke er økumeni en forplig
telse og må ikke blive en hobby for de få.
Et fælles vidnesbyrd

Fuld enhed mellem alle kristne er et vigtigt mål, som
skal opnås ved bedre gensidigt kendskab, teologisk
fordybelse og ikke mindst bøn. Men også selv om
den fulde enhed endnu ikke er en realitet, er der
mulighed for at aflægge et fælles vidnesbyrd ved
at understrege, hvad vi har til fælles som kristne.
Trods fortsat uenighed om en række spørgsmål har
vi alle en fælles interesse i at udbrede og bevare det
kristne budskab. Alt dette giver Danske Kirkes Råd
mulighed for at være en ramme om.
Kontinuerlig dialog

Selv om der eksisterer bilaterale kontakter enkelte
kristne konfessioner imellem og økumeniske kon
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takter mellem mindre grupper og enkeltpersoner,
så sikrer Danske Kirkes Råd en mere kontinuerlig
dialog. Det skyldes, at vi har en regelmæssig møde
frekvens og mange fælles opgaver. Som Katolsk Kirke
er vi her i landet et mindretal. Derfor gør det godt at
kunne drøfte denne situation med andre kristne, der
lever under lignende vilkår, og samtidig i fællesskab
at arbejde for en forbedring af disse vilkår. Desuden
er det nyttigt igennem Rådet at være i regelmæssig
dialog med folkekirken. Både fra folkekirken og fra
frikirkerne har vi som Katolsk Kirke jævnligt modta
get støtte i forskellige spørgsmål.
Et fælles talerør

Danske Kirkers Råd skal fortsat danne forum for den
økumeniske dialog samt, hvor det er muligt, være
kristne konfessioners fælles talerør i medier og sam
fund. Men den permanente og institutionaliserede
mulighed for at mødes er for mig den vigtigste grund
til at være med i Danske Kirkers Råd.

“Vi har følt os set, forstået og beskyttet af Danske Kirkers Råd i et samfund, hvor man på et
øjeblik kan være dømt ude som kult, sekt eller
noget helt tredje.”

Jarle Tangstad

EN STØRRE KIRKELIG FAMILIE

Af Jarle Tangstad, ledende præst i Kirken i Kulturcentret, pinsekirken
DERFOR ER VI MED: Danske Kirkers Råd er for mig
at se et enestående forum, hvor vi kan lære hin
anden at kende, forstå hinanden, lære af hinanden
og støtte hinanden. Her kan vi som pinsekirker føle
os som en del af en større kirkelig familie, hvor det
føles værdifuldt at bidrage.

stemme; at være en fælles stemme overfor myn
dighederne på et så tidligt stadie, at der fortsat er
muligt at præge en udvikling; at sammen tolke hvad
der sker mellem os og mellem omverdenen og os;
samt i de kommende år at skabe en forståelse for
Danske Kirkers Råd hos migrantkirkerne.

Frihed og lighed i en moderne verden

Et stykke kirkehistorie

Vi har følt os set, forstået og beskyttet af Danske
Kirkers Råd i et samfund, hvor man på et øjeblik kan
være dømt ude som kult, sekt eller noget helt tredje.
Det samme gælder i et samfund, hvor antal og stør
relse betyder noget i forhold til samfundets tackling
af mindretalsreligioner. Frikirkerne har for længst
lært, at der er religionsfrihed, men ikke religions
lighed her i landet. Bagsiden har nok også været,
at vi har lært at finde os i, hvordan det kan tolkes af
den enkelte samfundsinstans. Her er Danske Kirk
ers Råd opdragende, således at vi sammen kan have
een stemme, der på en fair måde tolker, hvad frihed
og ikke lighed betyder i en moderne og sekulariseret
verden.
En fælles stemme

Det vigtigste for Danske Kirkers Råd er at være en
fælles stemme udadtil  om muligt være en proaktiv

Jeg vil især huske Danske Kirkers Råd for at vove at
tage fat på en mulig lovgivning i forhold til religiøse
samfund uden for folkekirken. Det er jo kirkehisto
rie! Jeg synes det er godt, at Danske Kirkers Råd
gennem ”livets tæsk” lærer at finde ud af, hvordan
og hvornår vi udtaler os uden at være for bureau
kratiske.
Vi kan lære de andre noget

Jeg personligt mener, at Danske Kirkers Råd har et
meget stort potentiale. Jeg drømmer om, at dette
bruges i den unikke danske tradition med respekt
og frihed for mindretal samt forståelse for hinandens
egenart, og så alligevel kunne stå sammen og skabe
sammen. Her tror jeg, at Danmark kan lære andre
dele af Europa noget.

Årsberetning 2013
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“Det er godt for ens udsyn at møde andre
kirker og organisationer, lære hinanden
at kende og opleve, at selvom der er forskel, så er der også mange ligheder og
fælles interesser.“

Morten Skrubbeltrang

EN DEL AF FÆLLESSKABET
Af Morten Skrubbeltrang, generalsekretær for FDF

DERFOR ER VI MED: I FDF møder vi hver uge tusind
vis af børn og unge rundt om i Danmark. Men FDF
er mere end det ugentlige møde, og derfor er det
vigtigt for FDF at være med i nogle større fælles
skaber. FDF er en del af folkekirken, men vi er lige
så lidt som andre kirker alene. Vi er netop en del af
kirken, og i Danske Kirkers Råd får vi muligheden for
at være en del, ikke blot af folkekirken, men af det
økumeniske fællesskab i Danmark.

kirker og organisationer byder ind med. Der er ikke
meget, der kan lade sig gøre, hvis alt skulle gøres
centralt på sekretariatet, men hvis der er lyst og vilje
til at rykke på nogle projekter hos forskellige organi
sationer og kirker, så kan det pludselig blive stort.
Og når man er en del af fællesskabet, oplever man
pludselig, at der er muligheder for samarbejde og
partnerskaber på tværs af tidligere traditioner og
skel.

Godt for udsynet

Den økumeniske samtale

Det er godt for ens udsyn at møde andre kirker og
organisationer, lære hinanden at kende og opleve,
at selvom der er forskel, så er der også mange
ligheder og fælles interesser. Det kirkelige landskab i
Danmark er særdeles mangfoldigt, og der er en lang
række organisationer og kirker, som FDF ikke møder
andre steder end gennem Danske Kirkers Råd.
Det kan blive stort

Set fra FDFs side er den vigtigste opgave for Danske
Kirkers Råd at gribe de ideer og muligheder, som
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Derudover har Danske Kirkers Råd en vigtig opgave
i at holde samtalen om økumeni i gang. Hvad bety
der økumeni i 2014? I en tid, hvor folk ikke sætter
deres tro på formel og uden videre identificerer sig
med et trossystem, må man jo spørge sig selv om,
hvordan man så er økumenisk engageret? Ellers
risikerer man at hænge fast i en opfattelse af øku
menien, der måske nok gav mening for 30 eller 40
år siden, men som i dag kun giver mening for dem,
der kan huske så langt tilbage.

ET VÆRN MOD SNÆVERSYN
Af Anne Mie Skak Johanson, Dansk Oase

DERFOR ER VI MED: Dansk Oase er med i Økume
nisk Forum, fordi det er godt for os, og forhåbentlig
også godt for dem, som vi der har fællesskab med.
Som kirkelig organisation har vi brug for at spejle
vores egen bevægelse, vores handlinger og vores
karakter i samværet med andre kristne fra andre
sammenhænge. Vi har brug for at tage ved lære af
andre og give den erfaring videre, som vi selv har
fået. Fællesskab på tværs kan værne mod usund
smålighed og snæversyn. Endelig er det fantastisk
at få lov til at fejre og proklamere Guds storhed og
kærlighed sammen med kristne, som ikke ligner os,
men som tjener samme Herre.
Kendskab trods forskellighed

Danske Kirkers Råd samler jævnligt lederne for kir
ker og organisationer på tværs af dansk kirkeliv.
Derved opstår der kendskab til noget af alt det, der
er og sker i kirken i Danmark. Det inspirerer og ud
vider vores horisont. Vi er meget forskellige i Øku
menisk Forum, men derfor kan man godt tage ved
lære og værdsætte andres indsats.

Opbakning i modvind

Uanset hvilken kirkelig organisation eller kirkesam
fund vi kommer fra, er vi som kirkefolk på mange
måder i samme båd. Kirkens situation og placering i
kulturen deler vi som et vilkår, og kirkens stærke og
nødvendige budskab er fælles hjertesag. Der er ikke
så mange steder i Danmark, hvor kirken proklamer
er sin enhed, som det sker i Danske Kirkers Råd.
Gennem de sidste par år har Rådet vist denne en
hed ved at stå op for kirkesamfund, som har været
hængt ud i pressen eller den offentlige opinion. Det
har vi brug for.
Synlighed som Kirke

Sammen får vi i Økumenisk Forum lov til at være med
til Danske Kirkedage. Det er en stor ting. Kirkedage
er nemlig en offentlig synliggørelse af Kirken med
stort K midt i en tid, hvor der er brug for kirke og
den åndelige dimension i det offentlige rum. Kirke
dage er en proklamation af kirkefællesskabet i Dan
mark og en god fest at være med til. Tak for det!

Årsberetning 2013
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GRUPPER
AKTIVITETER
Frihed og lige vilkår
Migrantmenigheder
Krop, kirke og menneskelige relationer
Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne
Klima- og Miljøgruppen
Folkemøde på Bornholm
- udsnit af aktiviteter i 2013

FRIHED OG LIGE VILKÅR
Tænketank og sagsbehandler. 2013 var et travlt år for arbejdsgruppen især med
fokus på Grundlovens § 69 om ”de fra folkekirken afvigende”.
Af Bent Hylleberg, BaptistKirken, formand for arbejdsgruppen
FRIHED OG LIGE VILKÅR 2013: Arbejdsgruppen
henter sit principielle grundlag i Danske Kirkers Råds
vedtægter, hvori det hedder, at det hører til formålet
for rådet “at arbejde for at sikre kristne kirkers og
trossamfunds frihed og lige vilkår”. Arbejdsgruppen
virker dels som en tænketank, der følger og vur
derer udviklingen på det kirke og religionsretlige
område, dels som konkret sagsbehandler, når der
opstår sager eller nye problemstillinger, som det er
relevant, at Danske Kirkers Råd forholder sig til og
udtaler sig om. To store opgaver prægede årets ar
bejde.

§ 66 for folkekirken skal indfries. Kirkerne forholdt
sig derfor i januar til arbejdsgruppens papir om en
evt. udfyldelse af Grundlovens § 69, som vi har kaldt:
“Diskussionsgrundlag om de fra Folkekirken afvig
ende trossamfunds forhold”. Rådsmødet besluttede,
at vi skulle videreføre arbejdet, gav forslag til æn
drede formuleringer og vedtog, at et bearbejdet for
slag skulle til høring i kirkerne. I løbet af sommeren
fremkom fire høringssvar, der dannede baggrund
for endnu en drøftelse på rådsmødet i august. Ar
bejdsgruppen sendte i november den bearbejdede
udgave af “Diskussionsgrundlaget” til alle kirkerne.

Klæder kirkerne på

§ 69 optager mange

Arbejdsgruppen ønskede som tænketank at klæde
kirkerne på til den drøftelse, der givetvis kommer,
hvis politikerne i 2014 beslutter, at Grundlovens

Gennem året blev det tydeligt, at arbejdet med § 69
optager mange. Medlemmer af arbejdsgruppen blev
inviteret til drøftelser i Selskabet for Dansk Kirkeret,

“Medlemmer af arbejdsgruppen blev inviteret til drøftelser i Selskabet
for Dansk Kirkeret, på Danske Kirkedage, i Grundtvigsk Forum og i Kri
stentMuslimsk Samtaleforum. Samtalerne viser, at der er forskellige op
fattelser af, om en udfyldelse af Grundlovens § 69 i dag er ønskelig.”

Bent Hylleberg
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Læs om diskussionsgrundlaget og om gravstedspriser på www.danskekirkersraad.dk

på Danske Kirkedage, i Grundtvigsk Forum og i Kri
stentMuslimsk Samtaleforum. Samtalerne viser, at
der er forskellige opfattelser af, om en udfyldelse af
Grundlovens § 69 i dag er ønskelig. Alternativet for
nogle af kirkerne er tilfredshed med Grundlovens
§ 67 om religionsfrihed. “Diskussionsgrundlaget”
giver muligheder både til kirker, der ønsker forskel
lige former for registrering, og til kirker, der ønsker at
virke uden registrering. Midt på året bifaldt Hendes
Majestæt Dronning Margrethe II, at BaptistKirken
fritages fra at føre kirkebog, men kirken opretholder
samtidig sin status som anerkendt trossamfund.
Hvad koster et gravsted?

Arbejdsgruppen har i 2013 også været konkret
sagsbehandler. Kirkerne rejste spørgsmål om rime
ligheden i de stærkt stigende  og ud over landet
meget varierede  priser, som medlemmer af øvrige

trossamfund præsenteres for ved køb af gravsteder
på folkekirkens kirkegårde. Arbejdsgruppen ana
lyserede problemet og fandt, at en gennemsnitspris
på en almindelig kistebegravelse fra og med 2012
koster mere end det dobbelte for ikkemedlemmer
af folkekirken end for folkekirkens medlemmer. Vi in
viterede os selv til drøftelse heraf i Kirkeministeriet.
Mødet fik som et synligt resultat den orientering, der
blev tilsendt kirkerne sidst på året. Heraf fremgår,
at erhvervelse af et gravsted er en myndighedsop
gave, hvor den, der udbyder, skal fastsætte prisen
på samme niveau som omkostningen. Taksten skal
dække de langsigtede gennemsnitsomkostninger,
men må ikke overstige de faktiske omkostninger.
Folkekirken kan herefter kun yde tilskud til egne
medlemmer. Det sidste er begrundet i, at folkekir
kens medlemmer betaler kirkeskat.

I GRUPPEN SIDDER
•
•
•
•
•
•
•

Bent Hylleberg, BaptistKirken i Danmark
Torben HjulAndersen, folkekirken
Biskop Czeslaw Kozon, Den katolske Kirke
Lars Lydholm, Frelsens Hær
Aase Rønkilde, Vor Frue Kirke
Erling Tiedemann, Den katolske Kirke
Mads Christoffersen, Danske Kirkers Råd
Årsberetning 2013
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MIGRANTMENIGHEDER

Af Birthe Munck-Fairwood, Tværkulturelt Center, medlem af arbejdsgruppen

MIGRANTMENIGHEDER 2013: Dansk kirkeliv må al
drig blive sig selv nok. En kirke, der lukker sig om
sig selv, er en døende kirke. I Migrantgruppen bliver
vi til stadighed bekræftet i, at forskellighed ikke er
en trussel men en gave fra Gud  også til danske
menigheder.
Migrantpræster mødes i Middelfart

Både fællesskabet og forskelligheden var til at
tage og føle på, da 46 migrantpræster og ledere
i maj var samlet på Brogården i Middelfart til årets
Migrantkonference. Det var femte gang, at den
kristne kirke i al dens brogede mangfoldighed rykke
de ind på det fynske kursuscenter med alverdens
sprog, kulturer og klædedragter. Deltagerne, der til
sammen repræsenterede 32 af Danmarks omkring
220 migrantmenigheder, nationale kirker og katol
ske sproggrupper, fik alle deres ophold betalt af
lokale menigheder, stiftsudvalg og fonde m.fl. Mange
gav efterfølgende udtryk for stor taknemlighed for
denne mulighed for at møde ligesindede, udveksle
erfaringer og lytte til bibelforedrag om marginali
sering og håb i eksil, den kristne kirke som et pil
grimsfolk, og eksilet som et livsvilkår med særlige
muligheder og udfordringer.
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Hvorfor mødes på tværs?

Der er næppe tvivl om, at migrantmenigheder frem
over vil blive en mere synlig og markant del af kirke
livet i Danmark. For mange flygtninge og indvandrere
i første generation er migrantmenigheden en livline,
der bygger bro mellem fortid og nutid og er med
til at fastholde den enkelte i en genkendelig kristen
praksis i et nyt land, hvor alt andet skal læres forfra.
For den næste generation forholder det sig imidler
tid anderledes. De vokser op i Danmark, har danske
venner, taler dansk og føler sig danske. Hvis de skal
bevare deres kristne tro, er det vigtigt, at kristen
dom ikke udelukkende forbindes med forældrenes
kultur. De har brug for kontakt med danske børn og
unge, der har et naturligt forhold til kirken. Derfor
skal der bygges bro, så migrantmenigheder ikke
isoleres i deres egen verden. Og derfor arrangerer
Migrantgruppen også i 2014 en migrantkonference
for migrantpræster i samarbejde med Apostelkirken
Vesterbro og Tværkulturelt Center.
International Helligtrekonger

En anden årligt tilbagevendende begivenhed er
den internationale gudstjeneste i Københavns dom

kirke første fredag i januar, hvor migranter fejrer
Helligtrekonger. Ifølge den kristne tradition markerer
Helligtrekonger det tidspunkt, hvor Jesus blev åben
baret som frelser for alle folkeslag. Inden gudstjene
sten inviterede irakiske kristne fra den kaldæiske
menighed i Søborg til Verdensmiddag i Rotunden.
Ved gudstjenesten medvirkede repræsentanter for
migrantmenigheder fra Afrika, Asien, Mellemøsten
og Europa med tekstlæsninger, kor og solosang, ki
nesisk violin og bønner på ni sprog. Ved indgangen
til et nyt år ønsker vi i Migrantgruppen at markere,
at på tværs af kirketraditioner er vi på vandring
sammen. Det er ikke alene god teologi. Det er også

den oplevede virkelighed for stadig flere kristne ud
over verden  og en måde, hvorpå vi i Danmark
kan være med til at vise, at det kristne budskab er
godt nyt på tværs af kulturer og kontinenter. I en
globaliseret verden har kristendommen stadig stor
tiltrækningskraft.
Den næste Migrantkonference for migrantpræster
finder sted den 29.31. maj 2014 på Brogården.
Hovedtaler er den anglikanske præst Colin Chap
man fra Cambridge. Desuden medvirker biskop
Tine Lindhardt.

I GRUPPEN SIDDER
•
•
•

Niels Nymann Eriksen, Apostelkirken Vesterbro
Birthe Munck-Fairwood, Tværkulturelt Center
Mads Christoffersen, Danske Kirkers Råd
Årsberetning 2013
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KROP, KIRKE OG MENNESKELIGE RELATIONER
Af Christian Arffmann, Økumenisk Ungdom, formand for arbejdsgruppen

KROP, KIRKE OG MENNESKELIGE RELATIONER:
Arbejdsgruppen er dels et netværk for teologer og
lægfolk, der arbejder inden for feltet krop, kirke og
menneskelige relationer, dels et forum for erfarings
udveksling og idégenerering. Vi holder oplæg for
hinanden og inspirerer hinanden på kryds og tværs.
Det giver brændstof til præsterne, i forhold til sjæle
sorg og forkyndelse, og det giver kirkeligt aktive
mennesker fornyet energi og målrettethed.
Ekskarnationstendenser

Det har været et spændende år i arbejdsgruppen
for Krop, kirke og menneskelige relationer. I februar
havde vi et arrangement med teologen Lars Sand
beck, der talte ud fra sin seneste bog ”De gudsfor
ladtes Gud”. Han talte bl.a. om, at der i tiden hersker
en ekskarnationstendens og en kropsfornægtende
udmattelseskultur, som er en modsætning til kristen
dommens inkarnationstanke.
Kernefamilien, selvmord og håb

Den 8. marts, Kvindernes Internationale Kampdag,
er, sammen med World AIDS Day, blevet årligt tilba

gevendende datoer for vores arrangementer. I år
havde vi valgt at fokusere på moderskab og familie
stiftelse. Først talte ph.d. i psykologi Lars Lundmann
om identitet og idealer i forhold til moderrollen.
Dernæst talte Sørine Gotfredsen om den egoistiske,
ikkenæstekærlige kernefamilie, med udgangspunkt
i sin bog ”Den åndløse dansker”. Den 10. septem
ber er FN’s officielle dag for forebyggelse af selv
mord. I den forbindelse havde vi inviteret ph.d. i teo
logi Johanne Stubbe Teglbjærg til at holde et oplæg
om selvmord, trøst og forkyndelse fra et dogmatisk
perspektiv.
Fokus på de uønskede kroppe

Arrangementerne har været velbesøgte og har givet
mod på at fortsætte med at udforske det uudtøm
melige felt omkring krop, kirke og menneskelige
relationer. I 2014 vil vi sætte fokus på “Uønskede
kroppe”, og så er det vores ambition at styrke
netværket og have et tættere samarbejde med an
dre kirkelige organisationer og bevægelser, som kan
have gavn af vores arbejde, og som kan bidrage til
gensidig inspiration og synergi.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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I GRUPPEN SIDDER
Christian Arffmann, Økumenisk Ungdom
Birthe Juel Christensen, Folkekirkens Nødhjælp
Preben Bakbo Sloth, MCC
Carina Wølck, Den folkekirkelige Aids-tjeneste
Signe Asbirk, folkekirken
Elizabeth KnoxSeith, folkekirken
AnneMarie Winther, BaptistKirken
Mia Rahr Jacobsen, Natkirken i Trinitatis Kirke
Mia Andersen, folkekirken
Inge Staghøj Lund, De Grønne Pigespejdere
Lene Sjørup, konsulent
Viggo Juelsgaard Jensen, folkekirken
Mads Christoffersen, Danske Kirkers Råd

KONTAKTGRUPPEN FOR MUSLIMER OG KRISTNE
Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne fortsætter dialogen med kristne og muslimer i Mellemøsten. På baggrund af de to dialogkonferencer i 2012 arbejder Kontaktgruppen nu med forberedelsen af yderligere to konferencer i 2014 og 2015.
Af Mads Christoffersen, generalsekretær i Danske Kirkers Råd

KONTAKTGRUPPEN FOR MUSLIMER OG KRISTNE 2013:
Udenrigsministeriet finansierer dette internationale
dialogarbejde de kommende to år på baggrund af de
sidste års gode erfaringer. Bevillingen sker gennem
et partnerskab med Danmission. Planlægningen og
gennemførelsen af de kommende års konferencer
sker i fortsat samarbejde med Arab Group for Mu
slimChristian Dialogue, der har sit kontor i Libanon.

tidligere været ansat som sekretariatsleder for Mu
slimernes Fællesråd og var involveret i planlægning
en og kommunikationsarbejdet i forbindelse med
dialogkonferencerne. Hun indgår i et tæt samarbej
de med Danske Kirkers Råds sekretariat og Kontakt
gruppen.
Forpligtende fællesskaber

Samarbejdet blev specifikt nævnt af udenrigsmini
Erfaringsudveksling
steren ved et samråd om forfulgte kristne i februar
For at sikre kontinuitet og opfølgning på dialogkon 2014 som et godt eksempel på, hvordan Danmark er
ferencerne i Beirut og København i 2012 har Kon involveret i dialogarbejdet til styrkelse af forholdene
taktgruppen nu etableret et internetforum til erfa for religiøse minoriteter. Således er det netop målet
ringsudveksling og ideudvikling blandt deltagerne i for konferencerne at forpligte deltagerne til bl.a. at
dialogprogrammet  kristne og muslimske ledere fra arbejde for inkluderende fællesskaber og sikring af
Danmark og Mellemøsten. Formålet er bl.a. at følge religionsfrihed for alle.
op på den gensidige forpligtelse på samarbejde lokalt
og internationalt på tværs af religiøse forskelle, som Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne er et samar
blev etableret ved konferencen i København i 2012. bejde mellem Danske Kirkers Råd og Muslimernes
Fællesråd. Desuden sidder repræsentanter for
Ansættelse af koordinator
Folkekirke & Religionsmøde og Danmission med for
Kontaktgruppen har ansat Stine Høxbroe som koor at sikre åbenhed og godt samarbejde med andre
dinator for programmet de næste to år. Hun har dialoginitiativer.

I GRUPPEN SIDDER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anders Gadegaard, folkekirken
Asmat Mojaddedi, Muslimernes Fællesråd
Peter Götz, Missionsforbundet
Sami Kücükakin, Muslimer i Dialog
Erling Tiedemann, Den katolske Kirke
Paul Verner Skærved, folkekirken
Gina AlFarra
Stine Høxbroe, Muslimernes Fællesråd
Mads Christoffersen, Danske Kirkers Råd
Kåre Schelde, Folkekirke og Religionsmøde
Jens Juul Petersen, Danmission
Læs mere om dialogarbejdet på www. danisharabdialogue.org
Årsberetning 2013
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KLIMA- OG MILJØGRUPPEN
GRØN KIRKE
Af Keld Balmer Hansen, folkekirken, formand for arbejdsgruppen
GRØN KIRKE: Klima og Miljøgruppen under Dan

ske Kirkers Råd blev dannet for seks år siden under
indtryk af de stadigt mere dystre prognoser for en
verden med klimaforandringer. I de forløbne år er
prognoserne blevet mere og mere dystre, og derfor
har vi i vores gruppe ikke svært ved at se vores
relevans inden for en kirkelig sammenhæng. En
relevans, der har globale dimensioner. Vi oplever da
også, at der er meget at tage fat i. 2013 var således
endnu et travlt år.

Netværk af grønt engagement

Et af vore formål er at fremme ordningen Grøn Kirke
og Grøn Kirkelig Organisation i både folkekirkelig,
frikirkelige og katolske kirker, menigheder og or
ganisationer. Det har medført, at vi ved udgangen
af 2013 havde 130 grønne kirker og 4 grønne kir
kelige organisationer. De grønne kirker og kirkelige
organisationer udgør et netværk, der indbyrdes kan
hjælpe og inspirere hinanden. Ikke mindst samar
bejdet med Roskilde Stift har betydet, at mange nye
kirker er blevet grønne.
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Støtte fra Miljøstyrelsen

Som noget helt afgørende modtog vi i efteråret
2013 Miljøstyrelsens pulje til grønne ildsjæle på
368.500 kr. Beløbet skal bruges frem til efteråret
2014, og for disse penge kan alle de grønne kirker
få et evaluerings og motivationsbesøg. Hertil skal
rekrutteres og udsendes 1520 frivillige konsu
lenter, som vil besøge kirkerne. Konsulenterne får
mulighed for både at opsamle erfaringer fra og give
inspiration til de grønne kirker. Vi forventer, at pro
jektet vil give os et godt billede af de grønne kirkers
virkelighed, hvad der kan gøre vores Grøn Kirke ord
ning endnu bedre, samt styrke netværket omkring
de grønne kirker. Vi håber også, at det kan inspirere
endnu flere til at blive grøn kirke.
Internationalt projekt

I hele 2013 har vi været en del af et internationalt
projekt, hvor kirker fra Letland, Sverige, Danmark,
Tyskland og Slovakiet har inspireret hinanden til at
blive bedre som grønne kirker. Fra dansk side er
kirkerne fra Ærø samt en kirke fra Sønderjylland og

ti kirker fra Sjælland med. Flere af disse kirker er
blevet grønne kirker, og forhåbentlig kommer flere
af dem med i 2014. Projektet afsluttes med en kon
ference i Slovakiet i maj 2014. Hver gang de danske
deltagere er mødtes enten i Danmark eller senest
i Wittenberg, har man demonstreret en meget stor
lidenskab for kirkens klima og miljøengagement!
Samarbejde med tre stifter

2013 var også året, hvor de tre folkekirkelige stifter,
Aalborg, Aarhus og Roskilde indgik et treårigt sam
arbejde med Grøn Kirke. Et formål med samarbejdet
er, at kirkerne i de tre stifter kommer til at spare
på energien. Samarbejdet skal også give en større
opmærksomhed på, at vi har fået skaberværket
til at passe på det. Helt konkret udmønter det sig
forhåbentlig i mange flere grønne kirker.

Engagement og mening

Det bedste vi ved i Klima og Miljøgruppen er, når
kirker rundt omkring i landet engagerer sig i klima
og miljøspørgsmål. I september arrangerede kirker i
Lejre kommune for anden gang en ”Økologisk kirke
festival” med næsten 2.000 besøgende. Her tror
jeg, mange af de besøgende fik øjnene op for, at
kirken på en meningsfuld måde kan tale om ansvar
lighed og om Guds kærlighed til det skabte.
Håb for 2014

Forhåbentlig bliver 2014 et år, hvor mange flere
kirker bliver grønne kirker, og hvor endnu flere ind
ser, at kirken har et vigtigt budskab i forhold til klima
og miljø.

I GRUPPEN SIDDER
•
•
•
•
•

Keld Balmer-Hansen, folkekirken
Sofie Petersen, folkekirken
Peter Fischer-Møller, folkekirken
Ulla Pinborg, Den katolske Kirke
Helene Rasmussen, folkekirken

•
•
•
•
•

Michael Svane, konsulent
Martin Ishøy, folkekirken
Birthe Juel Christensen, Folkekirkens Nødhjælp
Mogens Brandt, Økumenisk Ungdom
Hanna Smidt, Danske Kirkers Råd

Læs mere på www.gronkirke.dk
Årsberetning 2013
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FOLKEMØDE MED VOKSEVÆRK
Af John Mester, koordinator for det kirkelige telt Mellem Himmel & Jord
FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM: Danske Kirkers Råd
var med på Folkemødet igen i 2013 sammen med
14 andre kirkesamfund og kirkelige organisationer
i teltet Mellem Himmel & Jord. Her var der debatter
om tro og politik, madspild, trafficking og meget an
det. Desuden havde vi et godt samarbejde med an
dre kirkelige aktører på Folkemødet  et samarbej
de, der kulminerede i en økumenisk gudstjeneste på
Folkemødets sidste dag.
En succeshistorie

Folkemødet 2013 på Bornholm var en succes i ræk
ken af succeshistorier omkring Folkemødet, der
begyndte i 2011. Mere end 62.000 besøgende på
34 dage fyldte den lille by Allinge med aktiviteter og
festivitas, der gav genlyd langt omkring i hele landet
og ud over landets grænser. Også dette år var kir
kerne en del af billedet.

Læs mere på www.himmel-og-jord.dk
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Godt samarbejde

Sammen med frikirkerne på Bornholm var Danske
Kirkers Råd med i planlægningen af aktiviteterne i
det store telt Mellem Himmel & Jord, som bl.a. også
indeholdt Folkekirkens Nødhjælp, Bibelselskabet,
FrikirkeNet, Evangelisk Alliance, Children’s Mission,
Kirkernes Integrations Tjeneste m.fl. Samarbejdet
mellem de kirkelige organisationer forløb rigtigt
godt, og omkring 70 frivillige fra frikirkerne på
Bornholm sørgede for, at alle havde det godt, og
at tingene fungerede. Der var fuldt telt med hen ved
3.000 besøgende.
Vi ses i 2014

Folkemødet 2013 var en succes og aktiviteterne
fortsætter i 2014 med endnu større fokus på at gøre
den kristne stemme hørt midt i det store folkehav.

DANSKE
KIRKEDAGE

FULDT HUS TIL DANSKE KIRKEDAGE
Af Viggo Ernst Thomsen, formand for lokalkomiteen for Danske Kirkedage 2013
DANSKE KIRKEDAGE: I 1980 var der Danske Kirke
dage i Aalborg, hvor jeg var med som deltager. I
2013 var der igen Danske Kirkedage i Aalborg, hvor
jeg var formand for komiteen.
I 1980 var kirkedagene omkring en skole i Vestbyen.
I 2013 foregik kirkedagene i Aalborg Kongres og
kulturcenter, i Gigantium, på havnefronten, Skipper
Clementskolen, Pædagogseminariet, ”Kunsten” og
i Aalborgs gader. Med en mangfoldighed på over
280 arrangementer, 3178 betalende gæster, 4600
deltagere til åbningsgudstjenesten i Gigantium og
cirka 2000 besøgende til de udadvendte aktiviteter
på Aalborgs havnefront ved Utzoncentret.
En kolossal arbejdsindsats

Kirkedagene var forberedt via 17 komitemøder fra
20112013 og et hav af udvalgsmøder i en halv
snes udvalg. Under selve kirkedagene nåede vi op
på 150 frivillige medarbejdere, ud over alle medar
bejderne fra de kirkelige organisationer, der f.eks.
indgik i Mulighedernes Marked. Ikke mindst kirke
dagenes halvtidslønnede sekretær, studenterpræst
Christen Sinding, udførte fra 20112013 en kolossal
arbejdsindsats for at koordinere dette store sam
menskudsgilde.
Lokalt engagement og støtte

Alt i alt var kirkedagene i Aalborg super. Det hedder
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på det lokale regionalsprog, at ”det kunne da have
gået meget værre”. Det knirkede dog gevaldigt med
at få plads nok til alle de, der ønskede at se ”Knirke
revyen”. Og personligt ville jeg gerne have haft flere
arrangementer med ”navne med bred folkelig ap
pel”. Men det var der bare ikke penge til. Meget
små detaljer i et ellers velgennemført forløb for
Danmarks største fælleskirkelige arrangement. Som
tilmed gav et økonomisk overskud, der kan hjælpe
de næste kirkedage med at komme godt fra land. En
lokal svinebonde (Poul Christensen) sponsorerede
kunsten på kirkedagene. En lokal erhvervsmand
(Erik Rix) de Tshirt, som de frivillige brugte un
der dagene. KirkChristiansen fonden gav et meget
pænt beløb. Lige så Kirkeministeriet. Også ”Aalborg
Event” hjalp økonomisk. Men den helt store sponsor
af Danske Kirkedage 2013 var folkekirken, Aalborg
stift og provstierne. Forhåbentlig vil flere i den øku
meniske familie støtte den fælles husholdning frem
over?
Vi ses i København 2016

I Kristi Himmelfartsdagene 2016 fortsætter ar
rangementerne på de københavnske torve. Og for
venteligt er der igen kirkedage i Aalborg i 2046. Da
er jeg med igen som deltager, hvis min til den tid
robot(?)SOSUassistent ellers giver mig lov.

UDFORDRET TIL KIRKEDAGE
Af biskop Henning Toft Bro, Aalborg Stift

DANSKE KIRKEDAGE: Få dage efter at jeg var valgt
til biskop over Aalborg stift, blev jeg opfordret/ud
fordret til at arrangere Danske Kirkedage 2013 i
Aalborg stift. Uden at tænke over konsekvenser og
arbejdsindsats sagde jeg ”ja” under forudsætning
af, at mange ville arbejde med.
Det lykkedes. Både at få Kirkedagene sat på dags
ordenen og få frikirker og folkekirken med på ideen
i et frugtbart samarbejde. Takket være en stor
økonomisk hjælp fra Stiftstrådet i Aalborg stift kunne
vi trygt arbejde hen mod afviklingen af kirkedagene.
Mange indtryk

Erindringerne og indtrykkene er mange og i stedet
for at omtale enkelt arrangementer tænker jeg på at:
Folkekirken og frikirkerne mødtes i en fordomsfrit
og inspirerende fællesskab, hvor vi fik os talt ind på
hinanden i al vores forskellighed. For forskellige var
vi. Og forskellige er vi. Netop den forskellighed blev
drivkraft i forberedelsen af Kirkedagene 2013, fordi
vi ville det samme: Skabe gode rammer for og ind
hold i kirkedagene.
Foredragsholdere fra ind og udland var med til at
give kirkedagene et både lokalt og globalt islæt.
Gudstjenesterne, både de ordinære og de eksperi
menterende, trak fulde huse.

Mulighedernes Marked, blev som navnet antyder,
et marked i ordets bedste forstand, der satte fokus
på og gav indblik i det rige facetterede kirkeliv, der
leves i Danmark.
Knirkerevyen var med til at give et kærligt spark til
den måde, vi er kirke på.
Koncerter i kirker og på spillesteder samlede mange
mennesker på tværs af generationerne.
Havnefronten var inddraget til alternative samværs
former med boder, samtalerum og koncerter.
Tak til ildsjælene

Tilbage i erindringen gennem tre års ihærdigt arbej
de for snesevis af engagerede ildsjæle står utvety
digt den gode samtale, det at løfte sammen, og det
at skabe gode rammer og vilkår for afholdelse af
Kirkedagene.
Jeg har ofte tænkt på, om vi skulle have ventet med
at arrangere kirkedage, til jeg havde fået mere er
faring. Godt vi ikke ventede. Godt vi tog udfordringen
op, for det har givet mig en indgang til og et første
håndsindtryk af det rige, mangfoldige kirkeliv, der
leves i Aalborg stift.
Sidst men ikke mindst vil jeg gerne på hele holdets
vegne takke Danske Kirkers Råd for medleven, gode
råd og konstruktiv samvirke omkring afviklingen af
Danske Kirkedage 2013 i Aalborg stift.

Årsberetning 2013
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SAMMEN KAN VI MEGET

Af Christen Sinding, studenterpræst, sekretær for Danske Kirkedage 2013
DANSKE KIRKEDAGE: “Det er vist det største ar
rangement, vi nogen sinde har haft i huset.” Ordene
er Ernst Trillingsgaards og falder, da han og jeg et
par dage før Danske Kirkedage 2013 “går i luften”
sammen står og bladrer i ét af de 5.000 kirkedags
programmer, som netop er afleveret til Aalborg Kon
gres og Kulturcenter (AKKC), som er udset til at
udgøre de centrale rammer for kirkedagene. Jeg må
indrømme, at ordene kommer bag på mig. Som leder
af AKKC gennem mange år har Ernst Trillingsgaard
haft utallige arrangementer i huset  men efter hans
eget udsagn altså aldrig ét med så mange bolde i
spil. Ud over at komme bag på mig gav ordene også
lidt ekstra sommerfuge i maven, for hvis det her er
det største, én af landets absolut førende “event
magere” har haft inden for sine døre, kan det vel nok
give anledning til spekulationer over, om vi nu har
husket det hele, eller om vi har overset noget vigtigt!

Landet på fødderne

Trods Ernst Trillingsgaards “sommerfuglefremkald
ende” bemærkning en uge tidligere, synes jeg, det
meste er lykkedes rimeligt godt. Takket være de
mere end 150 frivilliges arbejde i komité og udvalg,
hvor de gennem knap to år har ydet en kolossal ind
sats  og takket være de gode, professionelle sam
arbejdspartnere vi har haft  er Danske Kirkedage
“landet på fødderne”. Der har været skønhedsfejl,
som skal rettes, inden kirkedagene holder sit ind
tog i København om tre år, og der er erfaringer af,
at ting måske med fordel kunne have været gjort
på en anden måde, som skal formidles til arrangø
rerne af Danske Kirkedage 2016, men det positive
helhedsindtryk er det dominerende. Det bekræftes
af de evalueringer, deltagerne afleverede, inden de
sagde farvel og på gensyn til hinanden.
Tak til de frivillige

Da jeg en times tid senere har ladet mig opsluge
Kalenderen viser søndag den 13. maj 2013. Uret af sofaens bløde hynder og kan tænke tilbage på
viser 15.00. Jeg har lige koblet den sidste af Benthe to års intensivt arbejde som halvtidsansat “konfe
Norheims “Campingkvinder” af bilens trækkrog efter rencesekretær” for Danske Kirkedage, er det også
under ivrig vejledning fra kunstneren selv at have de mange frivilliges store engagement og arbejdsind
fået den bugseret på plads på plænen foran Aalborg sats, der står forrest i tankerækken. Engagerede
Universitet, hvor den og de andre campingvogne, frivillige er en uomgængelig forudsætning for, at det
som indgår i kunstværket fem dage tidligere var ble kan lade sig gøre at afvikle kirkedage. Tanker om ud
vet hentet og under rimelig stor mediebevågenhed fordringerne kommer i anden række, f.eks. om vores
kørt ind på pladsen foran AKKC, hvor de skulle indgå manglende erfaring med at læse kontrakter og vide,
hvad man plejer at betale ekstra for, som førte til et
i kirkedagenes program.
par
ekstra linjer i udgiftsbudgettet.
Efter afleveringen af kunstværket kan jeg sætte
kursen hjemad og med en god ’mavefornemmelse’
Den sidste tanke, inden øjnene nægter at holde sig
se tilbage på kirkedagene.
åbne længere er: sammen kan vi meget!
En god mavefornemmelse
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DANSKE KIRKEDAGE EFTER AALBORG

Af Poul Erik Knudsen, KFUM-spejderne, formand for styrelsen for Danske Kirkedage

DANSKE KIRKEDAGE: For Styrelsen har 2013 været
et meget spændende og travlt år. Efter et stort arbej
de i 2012 fik vi færdiggjort og udgivet en manual for
forberedelse og afvikling af så stort et arrangement
som Danske Kirkedage. Som det største fælles ar
rangement for kirker og kirkelige organisationer på
tværs i Danmark er der helt særlige forhold, der skal
tages med i betragtning, når man går i gang med
forberedelse og afvikling. 63 kirker og organisation
er er nu medlem af Danske Kirkedage. Det glæder
vi os over og er stolte af. Et medlemskab er med til
at sikre økonomien og opbakningen imellem Kirke
dagene og derfor at stor vigtighed. Flere er stadig
velkomne.
Tak for indsatsen

Vi fulgte spændt de sidste forberedelser op til Dan
ske Kirkedage i Aalborg og glædede os over det
store og fine arbejde, der blev gjort fra komite og
udvalg og andre frivillige her. TAK for det. Under
Danske Kirkedage mødtes vi et par gange til fælles
drøftelser og havde bl.a. også et frokostmøde med
Karen Klint, formand for Folketingets Kirkeudvalg.
Efter Kirkedagene deltog Mads Christoffersen og jeg
i et evalueringsmøde med Komiteen i Aalborg, hvor
vi dels fik sagt tak for indsatsen og dels fik samlet
erfaringer om forholdet mellem Styrelse og Komite.
Stafetten gives videre

Forud for Kirkedagene i Aalborg havde vi afholdt
møde med Københavns Stifts biskop Peter Skov
Jakobsen og formand for Danske Kirkers Råd,
Anders Gadegaard om Københavns Stifts mulige
værtskab for Danske Kirkedage 2016. Glædeligt

tog man her imod udfordringen. I forbindelse med
et styrelsesmøde i september afholdt vi det første
fælles informationsmøde om Kirkedagene for nøgle
personer fra kirker og organisationer. Det var en stor
glæde, at omkring 35 tog imod invitationen, og vi
havde en spændende optaktseftermiddag. Efterfølg
ende bad vi om, at kirker og organisationer meldte
ind med navne til komite og udvalg. Dette gentog
jeg til Danske Kirkers Råds efterårsmøde, og mange
navne er allerede dukket op.
Komite og visioner i København

I perioden derefter blev også fundet en formand
og en næstformand for den kommende Komite. Vi
glæder os over at kunne byde Hans Grishauge og
Jarle Tangstad velkommen til dette arbejde. De er nu
gået i gang med navnelisten for at nedsætte komite
og udvalg.
Som opfølgning på dette arbejde nedsatte Styrelsen
en forberedelsesgruppe, der har til opgave at ind
kalde til og arrangere den visionsdag, der løber af
stabelen d. 29 marts 2014.
Det er Styrelsens opfattelse, at det har været til
stor gavn for kontinuiteten og kvaliteten i Danske
Kirkedage, at der har siddet nogle folk med blik for
afviklingen, overdragelsen og opstarten af Kirkeda
gene som deres hovedopgave. Styrelsen er  som
den helst skal være  bredt sammensat økumenisk,
og vi arbejder aktivt for, at dette kommer til at afspej
le sig i over hele linjen i Danske Kirkedage.

I STYRELSEN SIDDER
Poul Erik Knudsen, KFUM-spejderne
Bess Serner-Pedersen, Alpha-Danmark
Bitten S. Kjær, FDF

Anne Mie Skak Johanson, Dansk Oase
Poul Kirk, Frikirkenet
Mads Christoffersen, Danske Kirkers Råd
Årsberetning 2013
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MENNESKE - I ET KIRKELIGT MYLDER
Af Jakob B. Møller, Baptistkirken

DANSKE KIRKEDAGE: Det var overvældende at
komme til Åbningsgudstjeneste sammen med 4500
andre kirkegængere. Det var lidt flere, end jeg er
vant til at møde i kirkedøren søndag morgen, men
overvældende på den gode måde.
At rejse sig

Helt overvældende var det også at høre Per Arne
Dahl om ”at rejse sig efter en rystelse”. Jeg har al
drig været så rørt til et kirkeligt foredrag, som da jeg
hørte ham fortælle om kirkens nærvær og svar efter
terrorangrebene i Oslo. Formiddagen med ham står
som højdepunktet på kirkedagene.
De mange højdepunkter

Men der var også andre højdepunkter. Sognepræst
Tine Illum og organist Søren Andresen viste, hvordan
man kunne inddrage menigheden i gudstjeneste
fejringen  folkekirke eller ej. Og Glen H. Stassen
viste veje til at fremme fred og forsoning i ens egen
by og hverdag  og belyste det ud fra Bjergprædi
ken. Alt sammen til at belyse temaet ”Menneske,
hvor er du?” Jo, der er veje, både som privatperson,
som en del af et menighedsfællesskab, og som kirke
i Danmark og i verden.
Alt det jeg ikke nåede

Tilbage står også “tabet”, nemlig alt det, som jeg
ikke nåede at se, høre og opleve  om Kristus i
kunsten, i sjælesorgen, Bibelens personer eller om
kirkens rolle i samfundet. Men jeg glæder mig over
det, jeg nåede  og berigelsen ved at være sammen
med andre kristne i et fællesskab  også selvom vi
ikke var enige, eller blev det. For der var også tid til
samtale og debat.

Musikalsk spændvidde

Musikalsk enige bliver vi nok heller aldrig, men den
musikalske spændvidde på Kirkedagene var stor. Fra
traditionel salmesang, over moderne storbys kirke
musik til jazz og gospel. Mange oplevede, hvordan
gospelkoret Conquerors med Claes Wegener i spid
sen i en pause fik taget til at løfte sig  midt på
mulighedernes marked. På Mulighedernes Marked
lærte jeg nye organisationer at kende og uddybede
kendskabet til dem, jeg allerede kendte.
Så jo, jeg glæder mig til København – i 2016.

Danske Kirkedage holdes næste gang i København 9-12 maj 2016
Læs mere på www.kirkedage.dk
Årsberetning 2013
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MED KIRKEDAGE I BLODET
Af Natalie Sønderskov Bjerrum, folkekirken

DANSKE KIRKEDAGE: I min familie har Kirkedage altid
været en begivenhed, man skulle med til. Jeg husker
de somre, hvor vi sov i campingvogn, de gange vi har
slæbt på telt og soveposer eller indlogeret os hos
familiemedlemmer. I Kristi Himmelfartsferien 2013
var det derfor meget naturligt at pakke soveposen
og hoppe ind i mine forældres bil og tage turen fra
København til Aalborg.
Et økumenisk studenterhus

Inden Kirkedagene var jeg blevet kontaktet af Aal
borg KFUM og KFUK. De ønskede, at deres fore
ningshus skulle stilles til rådighed for studerende
Kirkedagedeltagere, så der kunne blive et naturligt
samlingssted for denne gruppe, og de manglede en
vært. Der skulle bo 10 studerende fra forskellige
kirkeretninger, så selve huset endte med at blive et
økumenisk projekt.
En af de stærkeste oplevelser, jeg havde på Kirke
dage 2013, var i dette økumeniske studenterhus.
Jeg endte over aftensmaden i en dybere samtale
med en af de andre, som er fra en anden kirkelig
gren end min egen. Vi var meget uenige og kunne
ikke helt forstå hinanden. Efterfølgende har denne
samtale fyldt meget i mit hoved. Jeg blev provokeret
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og har måttet tænke meget over min egen måde at
italesætte min personlige tro. Der er blevet meget
tydeligt for mig, hvor forskelligt et sprog vi har inden
for de forskellige kirker. På mange punkter tror jeg
egentlig ikke, at jeg var så uenig med denne person,
men vores ordvalg fremmedgjorde os for hinanden.
Lær hinandens sprog

Dette møde har fået mig til at gå ind i det økumeni
ske arbejde i København. Jeg har fået en stor lyst
til at udfordre mit kristne sprog og mener, vi skal
lære hinandens sprog. Vi er i dag et par studerende
fra forskellige kirkelige organisationer, der prøver at
starte et samarbejde om netop det. Jeg drømmer
om, at Aalborg KFUM og KFUK’s studenterhuside får
lov at vokse til Kirkedagene i København 2016, og at
de kristne organisationer er med på ideen.
Jeg håber, at København kommer til at rumme mange
økumeniske trosoplevelser i 2016. Det er vigtigt for
os, at vi har en begivenhed som Danske Kirkedage,
hvor det opleves, hvor vigtigt mødet i at være fælles
om troen på Gud er.
Tak for Kirkedagene i Aalborg 2013. Jeg glæder mig
til, at vi ses i København i 2016.

ØKUMENI
UDE
HJEMME
Kirkernes Verdensråd
Det Økumeniske Studielegat
Konferencen for Europæiske Kirker
Nordisk-baltisk samarbejde

VERDENS KIRKER MØDTES I BUSAN
Kirkernes Verdensråds 10. generalforsamling blev holdt i den sydkoreanske
by Busan i november 2013 med temaet ’Livets Gud, led os til retfærdighed og
fred’. Det var globale kirkedage med spændende diskussioner, vedtagelsen
af dokumenter, præsentation af den kirkelige mangfoldighed og ikke mindst
mødet mellem kristne fra hele verden. Danske Kirkers Råd er associeret
medlem og var med sammen med kollegaer fra Folkekirken, Metodistkirken,
Brødremenigheden, Dansk Missionsråd og Folkekirkens Nødhjælp gennem
godt to ugers generalforsamling.

DANSK DELEGATION I KLIMA-OFFENSIV
Af Kirsten Auken, folkekirkens delegat

KIRKERNES VERDENSRÅD: En generalforsamling
i Kirkernes Verdensråd er en farverig størrelse.
Det farverige kommer til udtryk både i deltagernes
påklædning og i de mange farvenuancer af hud og
hår. Som officiel delegat skal man også forholde sig
til farven på sine stemmekort, som bruges til at tage
beslutninger med verdensrådets konsensusmetode:
Det blå kort viser, at man har kølige følelser over
for et forslag eller et udsagn, mens det orange kort
viser varme følelser.
Disse stemmekort fik de danske delegater god brug
for undervejs, især da vi pludselig skulle sætte en
dagsorden. På generalforsamlingen vedtages ud
talelser om en række emner som påvirker menne
sker og kirker rundt om på kloden. Kirkernes Ver
densråd har gennem mange år været en engageret
deltager i de globale klimaforhandlinger, en dagsor
den, der også i de senere år har fundet vej ind i det
danske kirkeliv, fx med Grøn Kirke og Danske Kirkers
Råds Klima og Miljøgruppe.

Stærk dansk delegation

Til vores forbløffelse fandt vi ud af, at der ikke var
planlagt en udtalelse om dette i vores øjne helt af
gørende emne. Men så fik vi en anledning til at snak
ke med rigtig mange af de andre deltagere. Takket
være en aktiv dansk lobbyindsats ved en stædig
biskop og en insisterende ungdomsdelegat  som
fik stor opbakning fra salens orange stemmekort
 lykkedes det i generalforsamlingens allersidste
minutter at få vedtaget en klimaudtalelse, der kunne
sendes direkte af sted til de kirkelige repræsentant
er ved FNs klimatopmøde i Polen med en opfordring
til verdens ledere om at tage ansvaret alvorligt for
skaberværket og de mennesker, der allerede nu
rammes af effekterne af klimaforandringerne.
Læs mere om Kirkernes Verdensråd og læs de
danske blogs fra generalforsamlingen på
www.danskekirkersraad.dk.

Årsberetning 2013
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GUDS FARVERIGE FAMILIE
Af biskop Christian Alsted, Metodistkirken

KIRKERNES VERDENSRÅD: Med næsten to tredje
dele af klodens kristne, heriblandt både Den ro
merskkatolske Kirke og hele den pentekostale
familie på sidelinjen, er det måske at tage munden
rigeligt fuld at kalde sig ”Kirkernes Verdensråd”. På
den anden side er godt en halv milliard medlemmer
fra 345 kirkesamfund i mere end 110 lande den
største sammenslutning af kirker i verden. Derfor
var Kirkernes Verdensråds 10. generalforsamling en
væsentlig og med spænding imødeset begivenhed,
som med temaet ”Livets Gud  led os til retfærdighed
og fred” gav interessante perspektiver til en kirke
konference på den konfliktfyldte koreanske halvø.

sions dokumentet ”Sammen mod livet  mission og
evangelisation i skiftende landskaber.”

Samtale og refleksion

Men det er tydeligt, at et skifte er slået igennem i den
økumeniske bevægelse fra kirkens synlige enhed til
enheden i forskelligheden. Denne tekst har da hel
ler ikke som mål at udtrykke fuld enighed på alle
punkter, den behandler, men udtrykker i stedet hvor
langt kirkerne er kommet i deres fælles forståelse af
Kirken. Vi kender ordet ”konvergens” fra geometrien
som betegnelsen for to linjer, der møder hinanden
ude i fremtiden  på den måde taler teksten om den
Treenige Guds kirke, hvor vi vokser i fællesskab og
sammen kæmper for retfærdighed og fred, og for
at overvinde vores tidligere og nuværende opdeling.

Hvor fokus ved store internationale konferencer ofte
er på beslutninger og resultater, er generalforsam
lingen langt mere optaget af samtale og refleksion
gennem bibelstudie og økumenisk dialog i en multi
kulturel, sprudlende og engageret atmosfære. Selv
når generalforsamlingen skal træffe beslutninger,
sker det efter konsensusmodel, der lægger mere op
til beslutninger truffet i respektfuldt fællesskab end
til et synspunkts sejr over et andet.
Historien har vist, at dokumenter fra Kirkernes Ver
densråds generalforsamling kan få langvarig betyd
ning, forme samtaler og relationer mellem kirkerne
og ikke mindst inspirere til handling.
Blandt de mange interessante dokumenter og ud
talelser er især to dokumenter værd at fremhæve.
”Kirken  på vej mod en fælles vision” og mis
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Hvad er kirken?

“Kirken  på vej mod en fælles vision” fra Faith and
Order tager tråden op, hvor ”Dåb, Nadver, Embede”
dokumentet slap i 1982. Fokus er på ekklesiologien,
altså vores forståelse af kirken  kirkens enhed og
kirkens tjeneste i verden. Både embedet og dåben
behandles, hvorimod nadveren blot nævnes, hvilket
jeg oplever som en svaghed, netop fordi det ved
bliver at være her, den største adskillelse findes for
os som gudstjenestefejrende fællesskab.

Mission og evangelisation
- i en verden i hastig forandring

Det er stadig ikke helt stuerent at tale om mission i
brede kirkelige kredse i Danmark. Ikke desto min
dre er der næppe et område i kirkens liv, hvor vi
i Europa i begyndelsen af det 21. århundrede er

så udfordrede som netop på mission. Det gamle
skisma mellem Kirkernes Verdensråd og de evan
gelikale bevægelser som Evangelisk Alliance og
Lausannebevægelsen har i flere år været under
udjævning. Nu taler alle om at fortælle de gode ny
heder, personlig efterfølgelse af Jesus Kristus og om
de socialetiske perspektiver i de gode nyheder og
i efterfølgelsen. Begge perspektiver træder tydeligt
frem i et missionsdokument, der åbner op for både
ortodokse og pentekostale perspektiver med et
gennemgående Helligåndssprog.
Missionsdokumentet er udfordrende, ikke blot hvis
man overvejer, om der mon gemmer sig en kristen
eller en hedning, hvis vi kradser i overfladen på den
almindelige dansker, men især fordi her findes ud
fordrende tanker, som inspirerer til refleksion over
mission i en dansk virkelighed. Her peges der på,
hvordan Gud er virksom blandt de marginaliserede,
og at mission både gør mennesker og samfund hele.

Vi udfordres til at se mission både i et Kristus per
spektiv, et Helligånds perspektiv og et skabelses
perspektiv, hvorved mission også får implikationer
for vores forvaltning af skaberværket.
Det der står tilbage

Nogle måneder efter Kirkernes Verdensråds gene
ralforsamling er det dog ikke alle de kloge ord og
tanker fra talerstole og i dokumenter, som står
tydeligst i erindringen. Det, der virkelig gjorde ind
tryk, var historierne, samtalerne og bønnerne med
kristne fra mange andre kirkesamfund i andre dele
af verden som Etiopien, Bolivia, Syrien, Botswana,
Indonesien, Tjekkiet, Finland og Canada  oplevelsen
af hele Guds farverige familie, som i et par uger i
Busan udfoldede sig i al sin mangfoldighed.
Kirkernes Verdensråds 10. generalforsamling
30. okt.  8. nov. 2013, Busan, Sydkorea

KIRKE OG KIMCHI
Det økumeniske Studielegat uddeles hvert år til studerende, der vil ud i verden
og blive klogere på det økumeniske. I 2013 gik legatet til Karen Donskov Felter,
så hun kunne deltage i det internationale studieprogram ved Kirkernes Verdensråds generalforsamling i Sydkorea.
Af Karen Donskov Felter, teologistuderende

DET ØKUMENISKE STUDIELEGAT: Fra den 30. okto
ber til den 8. november 2013 blev Kirkernes Ver
densråds 10. generalforsamling afholdt i Busan,
Sydkorea. Jeg deltog i det særlige ungdomsprogram
GETI (Global Ecumenical Theological Institute), der
foregik både før og sideløbende med selve gene
ralforsamlingen.
Jeg var meget spændt, mens jeg gik og pakkede. Jeg
vidste ikke helt, hvad jeg skulle forvente, men jeg
havde alligevel fornemmelsen af, at jeg skulle til at
være en del af noget vigtigt.
Studerende fra hele verden

”This is going to be like drinking water from a fire
hose”, indledte Cliff Kirkpatrick, en af organisato
rerne på GETI, med tydelig amerikansk accent. Vi
sad alle 170 unge mennesker både spændte og
trætte efter den lange rejse og lyttede opmærksomt,
mens de kommende ugers program blev forklaret.
Det skulle vise sig, at Kirkpatrick havde helt ret!
Alle blev bombarderet med nye indtryk konstant:
kulturen, menneskene, maden. Og selvfølgelig den
økumeniske dialog og det internationale perspektiv.
Udfordringer i dialogen

Der gik ikke mange dage, før GETIgruppen begyndte
at støde på og tumle med problemerne i økumenisk
dialog. For mange var der spændinger mellem deres
personlige teologiske position og deres respektive
trossamfund; hvad repræsenterer man og hvornår?
Der var spændinger mellem dem i den økumeniske
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bevægelse, som let sluttede sig sammen med an
dre kirker i en samlet kamp for social og økonomisk
retfærdighed, fred og miljøpolitik, og dem, der så
sådanne kampe som splittende, indtil de forskellige
konfessioner har et solidt og forenende teologisk
grundlag, der gør, at de anerkender hinanden som
kirke.
Derudover tumlede mange af de studerende  og
alle andre  med spørgsmålene om tværreligiøs dia
log. Spørgsmålene ser meget forskellige ud i de for
skellige kontekster. I nogle kontekster, f.eks. der hvor
kristne er i mindretal og konstant må kæmpe mod
indtrykket af dem som en trussel mod enheden i
deres samfund, er interreligiøs dialog afgørende for
overlevelse. For andre, mere heldigt stillede, er en
sådan dialog blot en generøs gestus til minoritets
religionerne i deres kontekst. For andre endnu,
f.eks. i den koreanske kontekst, er kristendom og
andre trosretninger i direkte konkurrence med hin
anden.
En øjenåbner

Jeg forlod Busan med mange flere spørgsmål, end
jeg kom med. Men jeg lærte også en masse! Det
var øjenåbnende at opleve på første hånd i hvor
høj grad, kirken afspejler den kontekst, man kom
mer fra. Det var spændende at samles i økumenisk
dialog med andre unge fra hele verden. Og det var
enestående at få så mange nye og gode venner på
én gang. Tak til Danske Kirkers Råd for Det økumeni
ske Studielegat, der gjorde rejsen mulig.

KONFERENCEN FOR EUROPÆISKE KIRKER
Danske Kirkers Råd er associeret medlem af Konferencen for Europæiske Kirker
(KEK). I sommeren 2013 var der generalforsamling i Budapest.
Af Rebekka Højmark Svenningsen
Europa- og kommunikationsmedarbejder i Folkekirkens mellemkirkelige Råd
Forandringer i europæisk kirkeliv

En gennemgribende organisationsændring stod
for døren på sommerens KEKgeneralforsamling i
Budapest. En ændring, som kommer til at afspej
le de forandringer, der er sket i europæisk kirke
liv gennem de sidste tyve år. Og der er sket meget
store forandringer i, hvordan det mellemkirkelige
møde praktiseres. Behovet for generalforsamlinger
og centralkomitéer er mindre, når folk fra alle kirker
samles i andre fora  og det gør de  på alle mulige
faconer: I Taizéklostret i Frankrig og Iona i Skotland,
til Deutsche Kirchentag og på pilgrimsvandringer
samles flok på tværs af kristne konfessioner uden
de forbehold, der var engang.
Men en af grundene til, at det kan lade sig gøre,
er, at der er formelle aftaler mellem kirkerne. Aftaler
om, at man anerkender hinandens forståelse af
at være sand kirke, hinandens trosfrihed og den
fælles arv. Aftaler om, at vi er forpligtet til at være
i fortsat dialog med hinanden som kirker. KEK er
det bredeste forum i Europa for den slags aftaler.
Reformer og nye vedtægter

satte en Revision Working Group (RWG), som på
baggrund af deres mandat fra Lyon udarbejdede
et forslag til struktur baseret på analyser af kir
kernes situation i Europa i dag, KEKs egen historie
og kirkernes behov for og ressourcer til samarbejde.
Efter generalforsamlingen står vi med en organisa
tion, som er blevet slanket i nogen grad, og hvis
levedygtighed vil bero på, hvordan dette års beslut
ninger bliver implementeret. Folkekirken såvel som
de 114 andre medlemskirker har nu i løbet af de
næste et til tre år en enestående mulighed for at
præge udformningen af det nye KEK. Meget af
hænger dog af, om kommunikationen fra KEKs
sekretariat og bestyrelse bliver styrket, og om øn
sker og input fra medlemskirkerne bliver inddraget i
processen. En udfordring for samarbejdet i KEK lig
ger i, at færre kirker nu er direkte repræsenteret i
bestyrelsen. Således har den nordiskbaltiske region
kun tre pladser, hvor vi før havde seks. Samarbejdet i
den nordiskbaltiske region skal derfor styrkes, hvis
kirkerne hver især skal føle, at de har del i KEK, og
at de får noget ud af det.

Baggrunden for de nye vedtægter findes bl.a. i
sidste generalforsamling i Lyon i 2009, som ned

Årsberetning 2013
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DET FÆLLES OG DET FORSKELLIGE
Af Heikki Huttunen, generalsekretær, Det finske Kirkeråd

Hvert år holder de nordisk-baltiske økumeniske sekretariater møde for at udveksle erfaringer og visioner. I 2013 var Danske Kirkers Råds og Folkekirkens mellemkirkelige Råds sekretariater værter for mødet. Her fortæller Heikki Huttunen
fra Det finske Kirkeråd om vigtigheden af dette netværk.
DET NORDISKBALTISKE SAMARBEJDE: Det vigtigste
i det nordiske samarbejde er det fælles og det for
skellige. De lutherske folkekirkers teologi ligger hin
anden nær, og der findes meget fælles i deres histo
rie og deres aktuelle samfundsmæssige situation.
Også de såkaldte frikirkers (inklusiv Den katolske
Kirke) udvikling og nutid ligner hinanden i mange
henseender. Derimod er situationen for Den orto
dokse Kirke meget forskellig de nordiske lande imel
lem: I Finland er den samlet og har en lang lovgiven
stilling som folkekirke, mens den i de andre lande
vokser frem  typisk som migrantmenigheder.
Indvandring og migrantkirker er en fælles virkelig
hed for kirkerne i Norden, men der findes også
interessante forskelligheder. Statskirken ophørte
juridisk set i Finland allerede i 1870, mens forholdet
mellem stat og kirke stadig er tæt i Danmark. Trods
det er den kristne tros betydning og resultatet af
sekulariseringen meget ens i de to lande lande.
Det estiske kirkeråd er det baltiske medlem i vores
nordiske samarbejde. Estland har dybe kulturelle
og politiske fællesrødder med Finland, Sverige og
Danmark, mens den sovjetiske besættelses mørke
parentes skiller den estiske erfaring radikalt fra det
øvrige Norden. Medlemsskabet i EU gør, at Estland
som samfund hurtigt nærmer sig sine nordiske na
boer  på godt og ondt.
Nordisk netværk

Kirkerådene i de nordiske lande er forskellige i alder,
størrelse og ressourcer. ’Nordisme’ er ikke på mode,
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men nordiske netværk fødes og udvikles på mange
områder i det økumeniske samarbejde. Der er be
hov for disse netværk, fordi omstændighederne og
udfordringerne er så ens i de forskellige lande. Løs
ningerne kan være meget forskellige og derfor værd
at kende. Vi er forskellige i de nordiske lande, og vi
har meget at lære af hinanden  blandt andet når
det gælder forholdet mellem kirke og stat, mellem
majoritets og minoritetskirker, indvandring og alle
de udfordringer, som har med det at gøre.
Et vigtigt område, som alt for længe er blevet un
dervurderet ganske alarmerende, er miljøet. Den
økologiske katastrofe har ikke påvirket de nordiske
lande lige så meget som f.eks. Sydeuropa, men den
kommer til at gøre det. Kirkerne står foran en enorm
pastoral og etisk udfordring, når vores folk bliver
tvunget til at tillære sig en ny indstilling til forbrug,
mad, energi og trafik. Vores kirkelige geografi kom
mer yderligere til at ændres på grund af indvan
dring forårsaget af naturkatastrofer, mangel på res
sourcer, krige og andre dramatiske årsager, hvoraf
vi endda kun har set begyndelsen.
Nye opgaver

De nationale kirkeråd har derfor hele tiden nye op
gaver, som de kun kan løse økumenisk ved at lytte
til hinanden, være lydhøre over for nye løsninger og
ved altid at søge at opfylde Guds vilje i tjeneste og
mission. Til disse opgaver behøver vi hinanden som
kristne, som kirker og som kirkeråd.
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