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KIRKE

VELKommEN TIL 
åRSbERETNINGEN 
2014
”Andagt og ansvarlighed” er titlen 
på årsberetningen for 2014. Det af-
spejler det felt, Danske Kirkers Råd 
og det økumeniske fællesskab be-
finder sig i. Oikoumene betyder 
’hele den beboede jord’ og angiver 
således, at vi ikke blot er kristne i al 
vores konfessionelle og kulturelle 
mangfoldighed, men også at det er 
verden udadtil, som vi må forholde 
os til og tage ansvar i. 
I årsberetningen kan du både læse 
generelle betragtninger om øku-
menien i dag og om nogle af vores 
mange arbejdsområder i Danske 
Kirkers Råd.

God læselyst! 
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Danske kirkers råd giver kirker og 
kirke lige 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. sam-
tidig 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. 
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øKumENI Som KRITISK KRAFT
af domprovst Anders Gadegaard, formand for Danske Kirkers Råd

FORMANDENS LEDER: Økumeni betyder ”verden”, 
og ordet bruges om det verdensomspænd ende fæl-
lesskab mellem alle kristne kirker. Fælles skabet i tro-
en på Jesus som Guds åbenbaring i verden for ver-
den. Dét fællesskab er alle kirker en del af  - ja, man 
er ikke kirke, hvis man ikke forstår sig som hørende 
til i det. Med andre ord hører alle kirkesamfund sam-
men og er forpligtet på hinanden som lemmer på det 
ene legeme. Men de er forpligtet ikke bare for deres 
egen skyld, men for ”verdens” skyld. 

Jordens salt og verdens lys
Kirken er - eller er forpligtet på at være - jordens 
salt og verdens lys. Det vil sige, at det hører med 
til at være kirke at give ramsaltet kritik til og kaste 
kritisk lys ind over verdens gang. Alt sammen ud fra 
det lys, som Jesus Kristus sender til verden. Måden 
han levede på, altid optaget af  at oprejse de un-
derkuede, hjælpe de fremmede, helbrede de syge, 
forsvare de marginaliserede - det liv skal være kir-

kens inspiration til konstant og konsekvent at kaste 
kritisk lys ind over måden, vi indretter vore samfund 
på. Et kris tent inspireret velfærdssamfund måler ikke 
velfærden primært på økonomisk indtjening, men på 
hvordan levestandarden er blandt samfundets mest 
udsatte grupper.

Og den opgave at være jordens salt og verdens lys 
skal kirkerne hjælpe hinanden med og holde hin-
anden fast på. Derfor findes Danske Kirkers Råd. 
Derfor hører det til blandt Rådets vigtigste opgaver 
at bistå medlemskirkerne med at samle viden og er-
faringer for sagligt at kunne fremkomme med den 
nødvendige ramsaltede kritik og sende kritisk lys ud. 
Gør man det sammen, virker det stærkere.

Forvaltere af Guds skaberværk
Når vi læser i Bibelen, at mennesket er sat til at være 
betroede forvaltere af  Guds gode skaberværk, ja 
så må vi tage det på os. Så må vi kritisere verden, 

”i er jordens salt. men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? 
Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. i er ver-
dens lys. en by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. man tænder heller ikke et 
lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset.” 

 
(matt. 5,13-15)
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når den gør mennesker til forbrugere i stedet for 
forvaltere. Og vi må vise alternative løsninger, som 
beskytter skaberværket mod ødelæggelse. Derfor 
har vi oprettet Grøn Kirke-projektet. Og vi ser med 
glæde, hvor mange kirker der ud over landet tager 
opgaven på sig selv både at tænke grønt i forhold 
til forbrug et og at bidrage til at kritisere den mang-
lende offentlige vilje til for alvor at fremme grøn 
ener gi og produktion.

Forligelsens tjeneste
Når vi i Bibelen er blevet givet forligelsens tjene-
ste, har det praktiske konsekvenser for kirkerne. 
Overalt, hvor samfund eller grupper sættes op 
mod hinanden, er det en kristen pligt at arbejde for 
forligelse. Når store grupperinger lægges for had, 
alene fordi de har en bestemt tro eller anden kul-
turel baggrund end den etnisk danske, er det en 
kristen opgave at modarbejde de falske generalise-
ringer og i stedet fremhæve det ved de andres tro 
og tankesæt, der kan berige fællesskabet, selv om 
det er en anderledes tro end den, vi bekender os til. 

Dialog og forsoning
Derfor står Danske Kirkers Råd i nært samarbejde 
med Muslimernes Fællesråd i Danmark og mødes 
jævnligt med muslimske religiøse ledere for at 

blive klogere på hinandens tro og støtte hinanden 
i aktiviteter til fremme af  sameksistens og gensidig 
respekt. Og derfor driver vi et dialogprojekt sam-
men med kristne og muslimer i Mellemøsten, for 
det er ikke blot en national, men også en inter-
national forpligtelse. Når vi som land påtager os 
militære opgaver i Mellemøsten, bliver det endnu 
mere påkrævet, at der er andre, heriblandt tros-
samfundene, der påtager sig opgaven at arbejde 
for forsoning. Og derfor har vi et særligt fokus på, 
hvordan vi kan hjælpe og støtte flygtninge, forfulgte 
og fordrevne i Mellemøsten. Udrensningen af  kristne 
fra de mellemøstlige lande er dybt bekymrende, og 
det er en bekymring, som deles af  mange muslimer, 
både herhjemme og i Mellemøsten. 

Træd ind for mindretallene
Opgaven er derfor - såvel her som der - at få flertal-
let til at træde ind for mindretallene, støtte dem i 
deres rettigheder og bistå dem i bestræbelserne på 
at kunne forblive i områderne, så de kan få deres 
ønske opfyldt om at bidrage til udviklingen af  sam-
fund baseret på frihed, demokrati og ligeværd.



siDe  8

ÅREt DER GiK: Danske Kirkers Råd danner på én 
gang rammen om kristne teologiske samtaler, in-
terreligiøs dialog og konkrete udadrettede pro-
jekter. i 2014 blev en ny arbejdsplan godkendt for 
de kommende tre år. Arbejdsområderne foreslås 
og godkendes af  de 15 kirkesamfund og 43 kir-
kelige organi sationer, der tilsammen udgør Rådet 
og Økumenisk Forum under Danske Kirkers Råd. 
trosoplæring, Reformations jubilæet og Kristne i 
Mellemøsten blev vedtaget som tre nye områder, vi 
skal til at beskæf tige os med. Det viser på mange 
måde bredden i Danske Kir kers Råd mellem det 
grundlæggende spørgsmål om, hvad det vil sige 
at være kristen i en økumenisk sammenhæng, og 
hvordan vi forholder os til vore søstre og brødre ude 
i verden. 

andagt og ansvar hænger sammen i en økumenisk sammenhæng. med udgangs-
punkt i troen, i bønnen, i andagten, gudstjenesten og fællesskabet sendes vi ud 
i verden – en verden, hvor vi er forpligtet på hinanden og vores omverden. i 
Danske kirkers råd er der rum for både andagten og ansvaret, hvad enten vi 
holder økumeniske gudstjenester, styrker samarbejdet med migrantkir kerne el-
ler dialog en med muslimer, og når vi involverer os i klimaspørgsmålet. 

af Mads Christoffersen, generalsekretær i Danske Kirkers Råd

ANDAGT oG ANSVARLIGHED

Frihed og lige vilkår
i 2014 tog diskussionen om Grundlovens §69 om 
trossamfundenes forhold i Danmark for alvor fart. 
Danske Kirkers Råd tager ansvar som fortaler for 
kirkerne, når det gælder deres forhold i samfundet 
og til staten. Medlemskirkerne havde det foregående 
år diskuteret netop dette område. Derfor var det til 
stor undren, at Socialministeren ved sin nedsættelse 
af  et udvalg med fokus på trossamfundene ikke øn-
skede at invitere repræsentanter med fra Danske 
Kirkers Råd eller andre religiøse grupperinger i ud-
valget.

Dialogarbejdet lokalt og globalt
Danske Kirkers Råd har siden 2008 arbejdet sam-
men med Muslimernes Fællesråd gennem Kon-
taktgruppen for Muslimer og Kristne. i 2014 har 
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Kontakt gruppen stået for såvel lokale arrangement-
er som internationale konferencer. Endnu en dialog-
konference blev således afholdt i efteråret i istanbul 
sammen med vores partnere i Mellemøsten. Her 
forpligtede deltagerne hinanden på at styrke sam-
arbejdet mellem kristne og muslimer i deres lokale 
sammenhænge og lade ideer og erfaringer blive delt 
med hinanden.

Grøn Kirke
Også 2014 var et særdeles travlt år med Grøn 
Kirke. Det internationale samarbejde med andre 
euro pæiske lande blev væsentligt styrket med støtte 
fra EU-midler. Men også herhjemme blev Grøn Kirke 
konsolideret med hjælp fra 17 frivillige konsulenter, 
som vi uddannede til at tage rundt til menighederne 
med konkret hjælp og almindelig opmuntring til de 
mere end 130 grønne kirker i Danmark. Projektet 
blev støttet af  Miljøstyrelsen. En flot international 
gudstjeneste blev holdt i efteråret med hilsner fra 
bl.a. Desmond tutu, Den økumeniske Patriark Bar-
tholomæus ii og Vatikanet. i slutningen af  året mod-
tog vi støtte fra Folkekirkens Udviklingsfond til at se 
nærmere på, hvordan man aktivt kan gøre brug af  
kirkens jorde i en diakonal sammenhæng.
 
Migrantmenigheder
i 2014 stod Danske Kirkers Råds Migrantgruppe 
igen for en konference for 50 migrantpræster og 
-menighedsledere. Der blev talt mere end 20 sprog 
blandt deltagerne henover Kristi Himmelfartsda-
gene. En gruppe af  deltagere, der blot understreger 
mang foldigheden i kirkens enhed. i begyndelsen af  
året holdt vi igen en gudstjeneste i Københavns 
Domkirke i anledning af  Helligtrekonger - en guds-
tjeneste, der markerer vores fælles vandring i Kri-
stus uanset hvor, vi kommer fra. 

Trosoplæring
i forbindelse med vedtagelsen af  den nye arbejds-
plan blev en arbejdsgruppe nedsat med fokus på 
trosoplæring - hvad er kristen tro overhovedet for en 
størrelse. Gruppen er meget bredt sammensat med 
repræsentanter fra mange forskellige kirkesam fund 
og kirkelige organisationer. Det er planen at lave et 
hæfte til alle i Danmark om den kristne tro. 

Internationale kontakter
Danske Kirkers Råd er en del af  det globale økume-
niske fællesskab. Derfor er vi repræsenteret ved en 
række møder og sammenhænge rundt om i verden. i 
2014 var vi således med ved Kirkernes Verdensråds 
globale møde for økumeniske gene ralsekretærer i 
Nairobi, men også med ved det årlige møde for de 
nordisk-baltiske sekretariater, som blev holdt i tal-
linn i Estland. Formålet med disse møder er at inspi-
rere hinanden, udveksle erfaring og opbygge sam-
arbejdsrelationer. Desuden er vi løbende i kontakt 
med partnere rundt om i verden. 

Sekretariatet
Livet på sekretariatet præges især af  engagementet 
i de forskellige arbejdsområder. Aktivitetsniveauet 
er meget højt, og vi gør vores bedste for at bistå 
arbejdsgrupperne og Danske Kirkers Råd som hel-
hed og i al sin mangfoldighed. Arbejdet i Danske Kir-
kers Råd er voksende, og med den nye arbejdsplan 
er nye områder kommet til. På sekretariatet er vi 
fastansatte og projektmedarbejdere, et par frivillige 
og en studentermedhjælper. Vi søger løbende midler 
fra fonde og ministerier til de mange projekter og til 
lønninger af  medarbejdere. 

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 2014.
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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 
netværks organisation. Medlemskirker og medlemsorgani-
sationer kan iværksætte samarbejde til fælles projekter 
inden for relevante indsatsområder.

Danske Kirkers Råd består pt. af  15 medlemskirker og 
43 kirkelige organisationer fordelt på henholdsvis Rådet 
(for kirkesamfund) og Økumenisk Forum (for kirkelige 
organisationer, menigheder og folkekirkens stifter). Dan-

ske Kir kers 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 Råds arbejde. Kontakt gerne sekretariatet 
for at høre mere. Læs mere om og find kontaktoplysninger 
på sekretariatet og arbejdsområdernes kontaktpersoner 
på: www.danskekirkersraad.dk

DANSKE KIRKERS RåD
- HVAD & HVEm?

DANSKE KIRKERS RÅD
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ØKUMENISK FORUM

DANSKE
KIRKEDAGE

FRIKIRKEFORUM

FRIHED OG LIGE VILKÅR

TEOLOGISKE SAMTALER
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Forretnings-
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Sekretariatet
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Styrelsen

GRØN KIRKE
MIGRANT-

MENIGHEDER

ANTI-
TRAFFICKING

KIRKE, KROP OG
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RELATIONER
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RåDET
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BAPtiStKiRKEN 
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DEN ANGLiKANSKE KiRKE  

DEN KAtOLSKE KiRKE 
DEN KOPtiSK-ORtODOKSE KiRKE 

DEN ORtODOKSE KiRKE 
DEN REFORMERtE SyNODE 

FOLKEKiRKEN 
FRELSENS HæR 

iNtERNAtiONAL CHURCH OF COPENHAGEN 
MEtODiStKiRKEN

MiSSiONSFORBUNDEt 
PiNSEKiRKEN 

SVENSKA KyRKAN i DANMARK

mEDLEmSKIRKER oG oRGANISATIoNER

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
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KFUM-SPEJDERNE i DANMARK
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KiRKELiGt CENtRUM
KiRKERNES iNtEGRAtiONS tJENEStE
KØBENHAVNS StiFt
LOLLAND-FALStERS StiFt
MALtESERRÅDEt
MiSSiON AFRiKA
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ROSKiLDE StiFt
StUDENtERMENiGHEDEN i AARHUS
tVæRKULtURELt CENtER
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VOR FRUE KiRKE, KØBENHAVN
yOUtH FOR CHRiSt
y´S MEN DANMARK
ØKUMENiSK UNGDOM
AALBORG StiFt
AARHUS StiFt

Pr. 31.12.2014





øKumENI I DAG

hvor er økumenien i dag?
Derfor er vi med i Danske kirkers råd
sekretariatet set indefra
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øKumENI I DAG
Danske kirkers råd er Danmark økumeniske råd. vores arbejde er et udtryk for 
kirkens mangfoldighed herhjemme. men det økumeniske rækker videre end Dan-
ske kirkers råd. vi har bedt fire økumenisk engagerede om at give deres bud på 
økumenien i dag - herhjemme og ude i verden.
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DEN øKumENISKE bEVæGELSE I FoRANDRING
Af Maria Munkholt Christensen, ph.d.-studerende og nyvalgt medlem af Faith and Order

ØKUMENi i DAG: i foråret 2014 blev der i anled ning 
af  Peder Nørgaard-Højens nye bog Økumenisk teo-
logi afholdt et seminar på det teologiske Fakultet i 
København. Her bemærkede enkelte tilhørere, at 
økumenien for øjeblikket befinder sig i en bølgedal. 
Det passer i en vis forstand. Vi kan konstatere, at 
Det Økumeniske Center har solgt sin faste ejendom 
i Aarhus, mens en forening som Økumenisk Ungdom 
oplever faldende medlemstal. Den økumeniske sag 
er dog langt fra en forfaldshistorie, snarere er den 
økumeniske bevægelse i forandring. 

Integration i fællesskabet
i det økumeniske arbejde ser nye fokusområder da-
gens lys. For eksempel er de mere end 250 dan-
ske migrantmenigheder og de kristne asylansøgere 
kommet på den mellemkirkelige dagsorden. Både 
Danske Kirkers Råd og Folkekirkens mellemkirkelige 
Råd har valgt at fokusere en del af  deres indsats 
på migrantmenighederne, og dermed viser de deres 
velvilje til at integrere nytilkomne kristne og deres 
konfessioner i det danske kirkelige fællesskab.

Sympati med søsterkirker
Også forholdene for de kristne i Mellemøsten er ble-
vet et økumenisk tema. Nogle steder i Mellemøsten 
bliver kristne diskrimineret og i visse tilfælde forfulgt. 
Den umiddelbare sympati med søsterkirkerne i Mel-
lemøsten har flere steder i Danmark ført til afholdelse 
af  støttegudstjenester med bøn og indsamlinger. 

Paven og patriarken
På den internationale scene har Pave Frans i årets 
løb markeret sin interesse i det kristne fællesskab 
med besøg hos den ortodokse patriark i istanbul og 
Jerusalem. Pavens besøg er ligeledes udtryk for, at 
nye fællesskaber mellem kristne vinder frem under 
trængte forhold.

Læresamtaler og reformationsjubilæet
At det økumeniske arbejde forandres betyder dog 
ikke, at de teologiske læresamtaler er gledet helt i 
baggrunden. Jeg er selv meget interesseret i dialog 
mellem konfessionerne og ser med glæde på, at 
refor mationsjubilæet i 2017 giver anledning til vi-
dere samtaler mellem lutheranere og katolikker bl.a. 
i regi af  Danske Kirkers Råd.

“Den umiddelbare sympati med søsterkirkerne i mellemøsten har flere steder 
i Danmark ført til afholdelse af støttegudstjenester med bøn og indsamlinger. ”

maria munkholt Christensen
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ØKUMENi i DAG: i år kan vi fejre Folkekirkens mel-
lemkirkelige Råds 25 års jubilæum. i mange år har 
det økumeniske arbejde hovedsageligt bestået i at 
varetage kontakten til  andre kristne trossamfund 
i Danmark og til de internationale organisationer 
som f.eks. Kirkernes Verdensråd og Det Lutherske 
Verdensforbund. Mens etableringen af  rådet skete 
under ”borgerkrigslignende” forhold i folkekirken, så 
er der nu en meget bred opbakning til Folkekirkens 
mellemkirkelige Råd. 

Men vi må nok indrømme, at det  ikke er lykkedes at 
engagere brede kredse lokalt i det økumeniske ar-
bejde. Og vi må nok også indrømme, at der i dag ikke 
er den samme energi i den økumeniske bevægelse, 
hverken i Danmark eller internationalt, som der var 
i de store økumeniske organisationers første årtier. 
På en måde er det paradoksalt, for med den hastigt 
voksende globalisering kommer også verdens for-
skellige kirkesamfund og deres medlemmer i stadig 
nærmere kontakt med hinanden.

En ny økumeni 
Udviklingen tyder imidlertid på, at der i disse år ud-
vikler sig en ny økumeni. Det betyder ikke, at den 
traditionelle eller gamle økumeni ikke stadig væk 
er vigtig. Vi glæder os over samtalerne med Meto-
distkirken i Danmark - i forlængelse af  Leuenberg-
aftalen mellem de protestantiske kirker i Europa. 
Men de mest påtrængende økumeniske udfordringer 
i dag tager sig noget anderledes ud, end de gjorde i 
den økumeniske bevægelses første årtier. Jeg vil her 
pege på fire dimensioner af  den nye økumeni, som 
har fået konkret nedslag i Folkekirkens mellemkirke-

lige Råds arbejde, og som tilsyneladende også har 
appel til bredere kredse i folkekirken.

Migrantkirker
Den nye økumeni drives først og fremmest frem af  
det faktum, at næsten alle verdens kristne trossam-
fund i dag er repræsenteret i Danmark gennem mi-
granter. Det er en økumenisk udfordring, som kalder 
på engagement rundt omkring i folkekirkens sogne. 

Asylsamarbejde
En del af  disse nye kristne er asylansøgere. i 2014 
kom  det største antal asylansøgere til Danmark i 
mange år, og der blev oprette mange nye asylcentre 
rundt om i landet. Derfor har Folkekirkens mellemkir-
kelige Råd etableret ’Folkekirkens Asylsamarbejde’.

Kristne i Mellemøsten
2014 blev også det år, hvor der for alvor blev sat 
fokus på forfølgelse af  kristne samt  andre mi-
noriteter især i Mellemøsten. Men allerede i 2011 
havde rådet etableret projektet ’trosfrihed - forfulg-
te kristne’, som har vundet stor genklang mange 
steder i folkekirken. 

Mission
Endelig blev økumenien og missionen i Danmark for 
et par år siden omsider forenet, da Folkekirkens Mis-
sion blev en del af  Folkekirkens mellemkirkelige Råd.

Gennem de gamle økumeniske forbindelser til de 
internationale organisationer er der heldigvis inspi-
ration at hente til at tage de nye økumeniske ud-
fordringer op.

EN Ny øKumENI uNDERVEjS
Af Mogens S. Mogensen, formand for Folkekirkens mellemkirkelige Råd

“Den nye økumeni drives først og 
fremmest frem af det faktum, at 
næsten alle verdens kristne trossam-
fund i dag er repræsenteret i Dan-
mark gennem migranter.” 

mogens S. mogensen
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Af Niels Engelbrecht, generalvikar i Den katolske Kirke i Danmark
ER DET øKumENISKE GåET I STå? IKKE HER!

ØKUMENi i DAG: ”Det økumeniske arbejde er gået i 
stå”. Den sætning hører man ofte i kirkelige kredse, 
når talen falder på økumeni. Sætningen bunder vel 
i en frustration over, at vi endnu ikke efter årtiers 
intensivt dialogarbejde er nået til en gensidig for-
ståelse, så vi kan genoprette den fulde enhed mel-
lem alle kristne kirkesamfund. Når man tænker på 
det grundige arbejde, der er foregået bilateralt og 
multilateralt i forskellige teologiske dialogkommis-
sioner, kan man måske forstå frustrationen. 

Ingen stilstand i det økumeniske
Men når jeg ser tilbage på mit daglige arbejde som 
præst i den katolske kirke i 2014, ser jeg ingen stil-
stand i det økumeniske arbejde. Utallige er de sam-
menhænge, hvor jeg har arbejdet sammen med mine 
kolleger fra andre kirker. På de to katolske skoler, 
hvor jeg har været skolepræst, har vi et langt og 
veletableret samarbejde mellem lutherske og katol-
ske præster som ligeværdige kolleger i planlægning 
og gennemførelse af  de regelmæssige gudstjene-
ster. 

Kirkevandring og folkemøde
i Alban- og Sergij-Samfundet, der arrangerer den 
over 60-årige kirkevandring i København, mødes vi 
på lige fod mellem ortodokse, anglikanere, katolik-
ker, metodister og lutheranere. til Folkemødet på 
Bornholm var søndagsgudstjenesten i Allinge Kirke 

en manifestation af  vores fælles kristne tro celebre-
ret sammen af  repræsentanter for en bred vifte af  
de bornholmske kristne trossamfund.  

En fælles position
Bibelselskabets 200-års jubilæum markeredes med 
stor økumenisk gudstjeneste i Københavns Dom-
kirke. i forberedelsen af  Danske Kirkedage i 2016 i 
København sidder vi sammen og planlægger guds-
tjenesterne, der skal præge arrangementet. Når jeg 
ser tilbage på min kalender for året, der gik, har 
der ikke været en måned, hvor jeg ikke deltog i det 
ene eller andet økumeniske samarbejde som en or-
dinær del af  mit virke som præst. Samarbejdet er 
ikke så meget præget af  forskellene mellem os, men 
nærmere af  vores fælles position som kristne kirker, 
der ønsker at forkynde troen i det danske samfund 
af  2014.

Et troværdigt vidnesbyrd
Hvis vores fokus ensidigt er på at nå frem til den 
fuldstændige teologiske og dogmatiske enighed, 
som kan føre til kirkelig enhed, går vi nok fejl. De 
fælles erfaringer af  troens liv med alle de udfordring-
er, det indebærer, hvis vi vil aflægge et troværdigt 
vidnesbyrd her og nu, er nok nærmere vejen frem 
mod målet.

“Hvis vores fokus ensidigt 
er på at nå frem til den 
fuldstændige teologiske 
og dogmatiske enighed, 
som kan føre til kirkelig 
enhed, går vi nok fejl.”

Niels Engelbrecht
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ALT, HVAD I HAR GjoRT moD EN AF DISSE mINE mINDSTE… 
Af Hannelise Tvedt, landsleder for Frelsens Hær i Danmark

ØKUMENi i DAG: i lørdags var jeg til begravelse 
af  en Frelsens Hærs krigere. Den fandt ikke sted 
i Hærens lokale, men i Lunderskov kirke, og det 
var den lokale sognepræst, som forrettede. Han 
kendte den afdøde ligeså godt, som de to fane-
bærere fra Frelsens Hær gjorde, for han havde 
været en flittig gæst i hjemmet før og under syg-
domsforløbet. Det var helt naturligt at dele sørge-
højtideligheden sammen på tværs af  kirkeretninger. 
 
Mandag var jeg i Gilleleje og skulle lede et møde i 
Frelsens Hærs lokale. Hver søndag bekendtgøres 
møderne i Frelsens Hær og Luthersk Mission fra 
prædikestolen i Gilleleje kirke. Denne mandag var 
sognepræsten i Gilleleje endnu engang blandt de 
mødebesøgende i Frelsens Hær. Det sker regelmæs-
sigt. Som en naturlig del af  aftenens program tog 
han mod opfordringen om at afslutte samværet med 
bøn og Fadervor.
 
Erfaringer fra Holland
Da jeg boede i og arbejdede for Frelsens Hær i 
Holland oplevede jeg dagligt eksempler på prak-
tisk økumeni. Alle 5000 ansatte i Frelsens Hærs 
sociale arbejde har erklæret sig at være kristne, 
men de har naturligvis vidt forskellige kirkelige til-
hørsforhold. Deres fælles fokus er at være ven for 
dem, som ingen ven har, og deres arbejdsliv er cen-
teret rundt Jesu ord: ’Alt, hvad i har gjort mod en 
af  disse mine mindste små, har i gjort mod mig.’ 

Til gavn for næsten
Om det er baptister, katolikker, lutheranere eller 
frelsens soldater, som stiller sig til rådighed for dem, 
der har brug for omsorg og sjælesorg, gør ingen 
væsentlig forskel, men det gør en væsentlig forskel 
at det er en, som selv lever nær Gud. Det økumeniske 
samarbejde bør i stigende grad centreres omkring 
at finde måder, hvorpå vi sammen kan løfte nog le 
af  de nødvendige samfundsnyttige tiltag til gavn for 
næsten. 

Kirke med ansvar
Leksikonet skriver om økumenien således: ’Hvad er 
kirkens bidrag til retfærdighed og fred i en verden, 
som trues fra mange sider? Hvori består konkret den 
enhed, som er målet for talrige interkonfessionelle 
dialoger? Erkendelsen af, at det i nutidens verden 
ikke er muligt at være kirke uden at påtage sig et 
ansvar, der også er af  sekulær art, samt at den op-
gave bedst og formentlig kun kan løses i fællesskab, 
er den økumeniske bevægelsens største bidrag’. 
Det er lige ved, at man får lyst til at sige et højt Amen!  

Som bekendt har ordet økumeni rod i det oldgræske 
ord for ’den beboede verden’.  Økumenien udfolder sig 
bedst med oprullede ærmer, når den tager udgangs-
punkt i, hvad Gud vil med os i den ’beboede verden’. 
  
Vi skal fortsætte med at sætte økumenien højt i det 
enkelte kirkesamfund, så længe vi som kirkesamfund 
kan samles omkring gudstjenesten i hverdagen og i 
nærmiljøet og samles om omsorgen for den syge, 
den døende, den ensomme.

“økumenien udfolder sig bedst 
med oprullede ærmer, når den 
tager udgangs punkt i, hvad 
Gud vil med os i den ’beboede 
verden’.”

Hannelise Tvedt
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ENIGHED I uENIGHEDEN

MED ANDRE ØJNE: Jeg havde i foråret 2014 
fornøjelsen af  at stifte bekendtskab med Danske 
Kirkers Råds arbejde i forbindelse med min uddan-
nelse i ‘Ecumenical Studies’ ved Bonn Universität. 
Uddannelsen og mine medstuderende såede ikke 
meget økumenisk håb i mig. tværtimod var det en 
opgivende praktikant, der landede ved Danske Kir-
kers Råd. 

Danske Kirkers Råd sår håb
takket være det fantastiske sekretariat og dets 
arbej de ændrede dette sig. Danske Kirkers Råd sår 
håb i det økumeniske landskab og bevidner med dets 
arbejdsgrupper om, at der enighed i uenigheden. 
Som praktikant oplevede jeg f.eks. enigheden i Kli-
ma- og Miljøgruppens arbejde med at sætte fokus på 
skaberværket og i Migrantgruppens arbejde med at 
styr ke relationen til migrantmenigheder. 

Af Lærke Uhd, studerende ved religionsvidenskab i Aarhus

Derudover oplevede jeg kirker, der i fællesskab 
repræsenterer kristendommen i Kontaktgruppen for 
Muslimer og Kristne og slutteligt arbejdsgruppen for 
Frihed og Lige Vilkår, der arbejder for alle kristne 
kirkers religionsretlige forhold. 

Forskellighed i fællesskabet
Danske Kirkers Råd fokuserer på enigheden i ue-
nigheden blandt kristne kirker, hvormed de gør for-
skelligheden til en del af  fællesskabet. Denne posi-
tive tilgang til et så forankret område, skaber gejst 
og godt humør på sekretariatet og ude i medlems-
kirkerne og medlemsorganisationerne, hvilket i sid-
ste ende tilfører næringsstoffer til det økumeniske 
landskab. 

tak for indsatsen, Danske Kirkers Råd. 

Sekretariatet for Danske Kirkers Råd har løbende praktikanter. I 2014 var 
Lærke uhd fra Ecumenical Studies i bonn praktikant på sekretariatet. Hun 
blev siden ansat som studentermedhjælper. Her fortæller hun, hvordan hun 
oplevede sin praktikperiode i Danske Kirkers Råd.
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DERFoR ER VI mED I DANSKE KIRKERS RåD
De 15 kirkesamfund i rådet og 43 kirkelige organisationer i økumenisk forum 
vidner om stor økumenisk bredde. men hvorfor er de med? Det gives der ikke no-
get entydigt svar på. vi har udfordret fire repræsentanter til at svare på, hvorfor 
netop deres kirkesamfund eller organisation er med.
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Af Peter Götz, Missionsforbundet

DERFOR ER Vi MED: Der er en særlig glæde ved at 
deltage i det økumeniske fællesskab i Danmark i 
disse år. Evnen til at ville se rigdommen hos hinanden 
frem for fattigdommen er vokset ganske betydeligt 
de seneste år. ideen om at have patent på Vor Herre 
- eller i det mindste patent på at være i besiddelse 
af  det rigtige billede af  ham - viger til fordel for en 
ny og større erkendelse. Mangfoldighed er vigtigere 
end monopol.

Sammen kan vi mere
For Det Danske Missionsforbund, som er en af  
de frikirker, der så dagens lys i anden halvdel af  
1800-tallet, er denne dialog ikke bare meget vel-
gørende. Den er også af  meget stor betydning. i 
Danske Kirkers Råd gøres der nemlig en indsats, 
der ligger langt ud over, hvad vi som kirkesamfund 
selv kunne magte.

Det gælder arbejdsgruppen, der med stor styrke 
forsøger at skabe Frihed og Lige Vilkår for kirkerne - 

og derfor hedder dette. Vi føler os både set og hørt 
med det, der er vores historiske virkelighed. 
Det gælder samtalen om at skabe de bedste forhold 
for vores mange migrantmenigheder, de teologiske 
samtaler, indsatsen mod menneskehandel, respek-
ten for skaberværket, trosoplæring osv.

Det gælder også dialogen med den stadig voksende 
gruppe af  muslimer i vores land. Den samtale føres 
som regel med bedre resultater, når vi sidder over 
for hinanden som troende - hvor forskellig denne tro 
end måtte være. 

Smukke blomster
Vi er i de femten forskellige kirkesamfund i Danske 
Kirkers Råd hverken ved at blive ens eller enige, 
hvad angår det, der nu engang har vokset sig stærkt 
i vores traditioner. Men vi anerkender, at der i alle 
haver gror smukke blomster, der netop har deres 
skønhed takket være den særlige jordbund, de er 
dyrket i. 

AT SE RIGDommEN HoS HINANDEN

“Evnen til at ville se rig-
dommen hos hinanden 
frem for fattigdommen 
er vokset ganske be-
tydeligt de seneste år.”

peter Götz 
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Af Peter Fischer-Nielsen, vicegeneralsekretær i Mission Afrika
SAmmEN GøR VI EN FoRSKEL

DERFOR ER Vi MED: i den store globale sammen-
hæng er folkekirken en lille kirke. Det glemmer vi ind-
imellem, men blandt andet arbejdet i Danske Kirkers 
Råd er med til at minde os om, at sådan er det.

Det er en god påmindelse, for kirkens mangfoldighed 
er mest af  alt inspirerende. Det ved vi i Mission Afri-
ka, hvor vi i mere end hundrede år har plejet tætte 
og dybe relationer med mange forskellige slags kir-
ker og kristne særligt i Vestafrika.

Den globale kirke
Ligesom vi har oplevet, at vi kan bringe vores afri-
kanske medkristne opmuntring og inspiration, ser vi 
i lige så høj grad, at vi har brug for det, som de kan 
bringe os. Uden inspirationen fra den globale kirke 
ville vi let blive ensporede og snæversynede.

Den kirkelige mangfoldighed
Mødet med den inspirerende kirkelige mangfol-
dighed kan vi heldigvis også få herhjemme. At være 

en del af  Økumenisk Forum er med til at udvide 
vores horisont og sætte nye tanker i gang. 

Den vigtige samtale
Mødet og samtalen er i sig selv vigtig. Men vi vil også 
gerne ud over ordene. i Mission Afrika føler vi os 
privilegerede over sammen med vores afrikanske 
sam arbejdspartnere at kunne løfte opgaver og sa-
ger, som gør en forskel for menneskers hverdagsliv 
og tro.

På samme måde betyder Danske Kirkers Råd, at vi 
sammen med andre organisationer og kirker i Dan-
mark kan være med til at sætte vigtige temaer på 
dagsordenen, som vi ikke kan løfte hver især.

Vi er glade for at kunne være en del af  Økumenisk 
Forum og ser frem til de nye skridt, som vi kommer 
til at tage sammen. ikke mindst Danske Kirkedage i 
2016 bliver et højdepunkt.

“At være en del af økumenisk 
Forum er med til at udvide 
vores horisont og sætte nye 
tanker i gang.”

peter Fischer-Nielsen
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DERFOR ER Vi MED: Hvor Danmark for over 100 år 
siden, lige som mange andre europæiske lande, var 
et udvandringsland, så er Danmark i dag et land, 
hvor mennesker fra hele verden flytter til. Antallet af  
indvandrere i 2014 var rekordmange: 70.273.

Migranter ude og hjemme
Mange af  disse indvandrere kommer fra en kul-
turkristen baggrund. Det er katolikker fra Polen, 
ortodokse kristne fra Rumænien, protestanter fra 
USA og Filippinerne osv. Mange af  disse nye ind-
vandrere har et ønske om at tilslutte sig en kirke, 
som passer til deres tradition og kultur i hjemlandet. 
i migrantmenighederne møder de landsmænd, som 
ofte bliver et godt netværk i det nye land. Det er 
nøjagtig det samme, som sker med danskere, som 
flytter til udlandet og ønsker at være en del af  de 
danske sømands- og udlandskirker, som der nu er 
76 af  i verden. Der bor f.eks. ca. 50.000 danskere i 
London og 35.000 danskere på Solkysten i Spanien. 
Her har den danske kirke en opgave og mission i at 
være kirke for de danskere, som lever disse steder.

Tag imod hinanden
Danmark har gennem de seneste 20 år oplevet kraf-
tig vækst i antallet af  migrantkirker, så der nu er over 
260 af  dem. Vi antager, at ca. 27.000 nydanskere 
går i kirke hver søndag. Dette er en helt naturlig 
konsekvens af, at antallet af  kristne udlændinge i 
Danmark er vokset markant over de seneste 10 år.
Det er vigtigt, at danske kirker er åbne og imøde-
kommende både over for enkelte nydanskere, som 
ønsker at komme i en dansk kirke, og over for mi-
grantmenigheder i nabolaget. For selvom kristen-
dommen måske udtrykkes på meget forskellig vis 
i verden, så er den kristne tro, bekendelsen, den 
fælles bibel osv. en rød tråd, som binder os sam-

VI HAR bRuG FoR HINANDEN
Af Hans Henrik Lund, daglig leder, Kirkernes Integrationstjeneste

men i et globalt kristent fællesskab udtrykt her i 
Danmark. Vi har brug for hinanden, og vi kan lære 
af  hinanden. 

Andengenerations-kristne?
Et andet spørgsmål, som nødvendigvis må komme 
på et tidspunkt, er spørgsmålet om, hvilken kirke 
andengenerations-kristne indvandrere vil vælge at 
blive en del af. Førstegenerationsindvandrere giver 
udtryk for, at gudstjenesten på eget sprog er en 
vigtig faktor, ligesom vi ikke kan forestille os, at den 
danske kirke i Hong Kong afholder deres gudstje-
neste på kinesisk. For mange indvandrergrupper 
gælder det, at deres fremtid i Danmark er perma-
nent, og derfor forventer vi, at børnene med tiden 
bliver danske i sprog og delvist i kultur.

Der skal bygges bro
På den baggrund er det utrolig vigtigt, at der knyttes 
bånd mellem danske kirker og migrantkirker. Kit ar-
bejder målrettet efter, at der bygges bro mellem for-
skellige kirker. Det er til inspiration for begge parter, 
og nye former for gudstjeneste fællesskaber vil i 
fremtiden blive en del af  vores kirkelige tradition.

Danske Kirkers Råd er et godt mødested, fordi man 
under denne paraply rummer den forskellighed, der 
er fra de mellemøstlige ortodokse kirker og pente-
kostale afrikanske kirker til danske kirker uden at 
påtvinge nogen kirketradition over andre.

Fremtiden for kirken i Danmark bliver farverig og 
mangfoldig, hvilket jo kun er en afspejling af  den 
mangfoldighed i befolkningen, som opstår på bag-
grund af  den globale virkelighed i det 20. århund-
rede.

“Det er vigtigt, at danske kirker er 
åbne og imødekommende både over 
for enkelte nydanskere, som ønsker at 
komme i en dansk kirke, og over for mi-
grantmenigheder i nabolaget.”

hans henrik lund





frihed og lige vilkår
Trosoplæring  
migrantmenigheder
kontaktgruppen for muslimer og kristne 
krop, kirke og menneskelige relationer 
kirker mod menneskehandel
grøn kirke 

- udsnit af aktiviteter i 2014

GRuppER 
AKTIVITETER
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FRIHED oG LIGE VILKåR

Tænketank og sagsbehandler. især har §69 og nedsættelsen af Trossamfunds-
udvalget under socialministeriet fyldt i gruppens arbejde i året, der gik.

Af Bent Hylleberg, BaptistKirken, formand for arbejdsgruppen

FRiHED OG LiGE ViLKÅR: Arbejdsgruppen henter sit 
mandat 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 vurderer udviklingen på det kirke- 
og religionsretlige område, dels som sagsbehandler, 
når der opstår sager eller nye problemstillinger, som 
det er relevant, at Danske Kirkers Råd forholder sig 
til og udtaler sig om. 

Udvalgets arbejde sigter - ud fra en rimelighedsbe-
tragtning - på at opnå større lighed mellem danske 
trossamfund, uden at denne større lighed på no-
gen måde indebærer forringelser af  de vilkår, som 
folkekirken har. Arbejdet finder sted inden for Grund-
lovens rammer. Vi arbejder altså for gode vilkår 
for alle trossamfund uden at anfægte folkekirkens 
særstilling i henhold til Grundlovens § 4. Udvalget 

har således ikke forholdt sig til reformarbejdet, der 
i 2014 blev færdiggjort vedrørende folkekirkens 
status (§ 66-udvalget). Derimod har vi været på 
for kant, når det gælder arbejdet i trossamfundsud-
valget, der i januar 2015 begyndte sit arbejde med 
en lovgiv ning for ’de fra folkekirken afvigende tros-
samfund’ (§ 69). Allerede i efteråret 2013 afslut-
tede vi i Danske Kirkers Råds regi arbejdet med 
medlemskirkernes forslag til udfyldelse af  § 69. 

Trossamfundsudvalget
Straks vi så kommissoriet for trossamfundsud valget, 
henvendte vi os gennem Forretningsudvalget til 
ministeren med ønske om et møde for at fremføre 
vor undren over, at de berørte trossamfund ikke fik 
plads i udvalget, hvilket ikke er i overensstemmelse 
med god og sædvanlig skik for lovforberedende ar-
bejde. Manu Sareen afviste et sådant møde. Herpå 
tog vi kontakt til Folketingets Kirkeudvalg, med hvem 

“Straks vi så kommissoriet for Trossamfundsud valget, henvendte vi os 
gennem Forretningsudvalget til ministeren med ønske om et møde for 
at fremføre vor undren over, at de berørte trossamfund ikke fik plads i 
udvalget.” 

Bent Hylleberg



•	 Bent Hylleberg, baptistkirken i Danmark
•	 Czeslaw Kozon, Den katolske kirke
•	 Erling Tiedemann, Den katolske kirke
•	 Lars Lydholm, frelsens hær
•	 Lisbeth Christoffersen, kommitteret medlem
•	 Mads Christoffersen, Danske kirkers råd
•	 Torben Hjul-Andersen, folkekirken
•	 Aase Rønkilde, folkekirken

I GRUPPEN SIDDER

vi drøftede ministerens usædvanlige konstituering 
af  udvalget uden aktører, der ’repræsenterer nogen 
bestemt trosretning og bestemte trossamfund’. 

Undren og glæde
Både Kirkeudvalget og folkekirkens biskopper har 
udtalt deres undren, men uden resultat. Et samråd i 
Kirkeudvalget med Manu Sareen i januar 2015 endte 
ligeledes resultatløst. Efter at udvalgets medlemmer 
er blevet udpeget af  ministeren, konstaterer vi med 
tilfredshed, at udvalgets formand Hans Gammeltoft-
Hansen har udtalt, at trossamfundene vil blive hørt 
via konsultationer. Og vi glæder os over, at Peter 
Lodberg, tidligere formand for Danske Kirkers Råd, 
er medlem af  udvalget. i arbejdsgruppen vil vi følge 
trossamfundsudvalgets arbejde tæt indtil betænk-
ningen foreligger ultimo 2016.

Kirkeskat som kildeskat
Fra arbejdsgruppen henvendte vi os til SKAt først 

på året i 2012 med henblik på at skabe mulighed 
for, at kirkerne vil kunne opkræve ’kirkeskat som 
kildeskat’ på folkekirke-lignende vilkår. Godt tre år 
senere kom der svar fra skatteministeren, der med-
deler, at regeringen ikke ’har planer om at ændre 
den nuværende ordning’. Fra samme ministerium 
kom der først på året - uden at kirkerne blev hørt 
- en bekendtgørelse, der vilkårligt bestemmer, at 
en lokal menighed skal have mere end ’50 myndige 
medlemmer’ for at disse kan benytte Ligningslo-
vens § 8A ved rørende gavefradrag. Vi har via en 
af  medlems kirkerne og isobro været i forhandling 
med SKAt herom, men bekendtgørelsen står ikke til 
at ændre. Det har voldt en del problemer for kirke-
samfund med en kongregationalistisk struktur. Fra 
arbejdsgruppen vil vi arbejde for, at begge forhold 
bliver drøftet i regi af  trossamfundsudvalget, der 
har modtaget vort forslag om udfyldelse af  Grund-
lovens § 69. 
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Af biskop Christian Alsted, Metodistkirken

tROSOPLæRiNG: Da arbejdsgruppen mødtes første 
gang i foråret 2014, viste det sig ganske hurtigt, at 
gruppen havde intentioner om at tænke i større og 
bredere baner end blot at udforme en økumenisk 
katekismus - vi vil henvende os til hele befolkningen 
med en fælles kirkelig præsentation af  den kristne 
tro så forståeligt og livsnært som muligt. Arbejdstit-
len er ”Et hæfte for alle om den kristne tro”.

Et hæfte til alle i Danmark
Vi har besluttet os for et enkelt hæfte, som hen-
vender sig til den voksne dansktalende befolkning 
med en præsentation af  kristen tro, som den deles 
bredt af  alle kirkesamfund.

Påskeugen i Reformationsåret 2017 bliver tidspunk-
tet for de lokale kirkers uddeling af  hæftet til landets 
2,6 mio. husstande, og det er vores håb, at kirkerne 
vil følge op på uddelingen med gudstjenester, fore-
drag, samtalegrupper, debatter, studiekredse og 
meget andet, som kan skabe refleksion og samtale.

Vejen som metafor
Påsken som central kristen begivenhed vil have en 
naturlig plads i hæftet, som vil tage udgangspunkt i 
Fadervor og have ’Vejen’ som sin bærende metafor.

Sprog og indhold skal begribeligvis være for-
ståeligt, tydeligt og vedkommende. Her vil konkrete 
livsfortællinger lede ind på de store eksistentielle 
spørgsmål, og kristen praksis som bøn og delta-
gelse i gudstjeneste vil blive præsenteret som en 
naturlig del af  kristen tro.

Hovedforfatter til hæftet bliver Bent Bjerring Niel sen, 
som er lærer på 3K Uddannelsen og præst i Apo-
stolsk Kirke. 

Hjælp udefra
Arbejdsgruppen har kontakt til ressourcepersoner 
fra Folkekirkens Nødhjælp og Bibelselskabet, der 
har erfaring med omfattende kampagner, som når 
den brede befolkning. Dette har gjort os bevidste 
om behovet for at arbejde sammen med et PR-firma, 

et hæfte til alle i Danmark om den kristne tro. sådan lyder arbejdstitlen på en ny 
udgivelse, når arbejdsgruppen er færdig med sit arbejde i 2017. gruppen blev 
dannet i 2014, ambitionerne er høje, og arbejdet er godt i gang.
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som kan hjælpe os med at udvikle ideer til at skabe 
opmærksomhed og bygge forventning frem til ud-
delingen.

Ansættelse af projektmedarbejder
Vi er bevidste om, at et hæfte trykt i 2,6 millioner ek-
semplarer og uddelt til alle landets husstande, samt 
en forudgående pr kampagne vil nødvendiggøre en 
ansættelse af  en medarbej der, og at det samlede 
projekt vil blive kostbart.

På Danske Kirkers Råds årsmøde fremlægges et 
budget for projektet. indtægterne til projektet skal 
hovedsagligt komme gennem fundraising, vi vil dog 
bede alle kirkesamfund om et frivilligt start-bidrag 

på kr. 10.000 eller så meget, som det enkelte kirke-
samfund kan afse. Vi arbejder på at sammensætte 
en gruppe, som skal beskæftige sig med fundrai-
sing.

Lokalt engagement - i hele landet
Endelig bliver det et væsentligt element i projektet 
at engagere kirkesamfund og lokale kirker i udde-
lingen og at stable opfølgende arrangementer på 
benene.

Arbejdsgruppen er åben for nye medlemmer - især 
fra kirkesamfund og organisationer, der endnu ikke 
er repræsenteret.  

•	 Bent Bjerring-Nielsen, apostolsk kirke
•	 Christian Alsted, metodistkirken
•	 Czeslaw Kozon, Den katolske kirke
•	 Gudrun Lydholm, frelsens hær
•	 Jakob Rønnow, fDf

I GRUPPEN SIDDER
•	 Johannes Nissen, aarhus universitet
•	 Levi Dørken, alpha Danmark
•	 Mads Christoffersen, Danske kirkers råd
•	 Niels Iver Juul, folkekirken
•	 Torben Bramming, folkekirken
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MiGRANtMENiGHEDER: Der er næppe tvivl om, at 
den årlige Migrantkonference for migrantpræster 
og menighedsledere spiller en væsentlig rolle med 
henblik på at holde samtalen levende mellem bl.a. 
folkekirken og nydanskeres egne menigheder - de 
såkaldte migrantmenigheder. Konferencen arran-
geres i et samarbejde mellem Danske Kirkers Råd, 
Apostelkirken på Vesterbro, tværkulturelt Center og 
Kirkernes integrationstjeneste. i år blev den afholdt 
for sjette gang på kursuscenter Brogården i Middel-
fart i Kristi Himmelfartsferien. De godt 50 præster 
og menighedsledere repræsenterede tilsammen 25 
migrantmenigheder. Alle fik deres ophold betalt af  
stiftsudvalg og lokale sognemenigheder m.fl. 

Inspiration udefra
Hovedtaler var den erfarne anglikanske præst Colin 
Chapman, der holdt en række inspirerende bibel-
timer om Fadervor som fælles bøn for alle kristne, 

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

relationer til den anden (hvem er vores samarita-
nere i dag?), og hvorfor det kristne evangelium taler 
stærkt til marginaliserede grupper. Mange gav efter-
følgende udtryk for, at de havde fået stort udbytte af  
denne tilgang til de bibelske tekster. 

Spørg biskoppen
Desuden havde vi besøg af  biskop tine Lind-
hardt, Fyens Stift, der med et veloplagt indlæg om 
folkekirken og migrantmenigheder fik mange op af  
stolene! De efterfølgende spørgs mål fra deltagerne 
gav anledning til en livlig dialog med biskoppen om 
folkekirkens teologi og praksis, oplæring af  børn og 
unge og formidling af  det kristne evangelium til dan-
skerne. 

Hvad mener folkekirken om...?
Desuden kunne deltagerne vælge seminarer om 
præstens rolle i menighed og samfund, præstefami-



Årsberetning 2014    siDe  31    

I GRUPPEN SIDDER
•	 birthe munck-Fairwood, Tværkulturelt Center
•	 Hans Henrik Lund, kirkernes integrationstjeneste
•	 mads Christoffersen, Danske kirkers råd
•	 Niels Nymann Eriksen, apostelkirken på vesterbro

lien i lyst og nød, børn og forældreroller i et nyt land, 
redskaber til menighedsudvikling, samt et åbent 
spørgeforum: Hvad mener folkekirken om …?  Del-
tagerne udtrykte stor glæde over denne mulighed 
for at få ny inspiration og udveksle erfaringer med 
ligesindede.  

Gudstjeneste ved Helligtrekonger
Desuden var Migrantgruppen sammen med Natkir-
ken og tværkulturelt Center m.fl. medindbyder til en 
international gudstjeneste i Københavns Domkirke 

i anledning af  Helligtrekonger. Gudstjenesten var 
arrangeret i samarbejde med repræsentanter for 
protestantiske, katolske og ortodokse migrantme-
nigheder. 
inden gudstjenesten bød den kaldæiske menighed i 
Søborg på irakisk buffet i Rotunden. Biskop Peter Sk-
ov-Jakobsen prædikede for de godt 100 del tagere, 
der både talte etniske danskere og nydanskere. Det 
blev en stærk markering af  fællesskab om julens 
budskab med symboler fra Afrika, Asien og Europa. 
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KONtAKtGRUPPEN FOR MUSLiMER OG KRiStNE: 
2014 var et travlt år for Kontaktgruppen med både 
en dialogkonference i istanbul, udtalelser til den dan-
ske offentlighed, lancering af  ny blog, og fællesar-
rangementer i København.

Det lokale og det internationale
Kontaktgruppen stod i september for et større mid-
dagsarrangement på Vesterbro med repræsent-
anter fra de lokale kirker og muslimske foreninger. 
Her mødtes folk på kryds og tværs, og der blev for-
talt levende om det lokale møde mellem muslimer 
og kristne. Arrangementet vidnede - igen - om det 
behov, der er for mødet mellem mennesker af  for-
skellig tro - mennesker, der måske nok bor tæt på 
hinanden, men ikke i det daglige har meget med hin-
anden at gøre. 

Det nationale
i efteråret lancerede Kontaktgruppen en blog. Her 
kommer der løbende artikler, der især er skrevet af  
medlemmer af  gruppen selv. Det er artikler med fokus 
på religionsdialog og samarbejdet mellem kristne og 
muslimer. Når tingene brænder i Danmark eller i ver-
den, går Kontaktgruppen ud i offentligheden. Den 

har f.eks. vist sin sympati med forfulgte minoriteter 
i irak, og markeret sig tydeligt i forbindelse med an-
grebet i Paris og sidenhen angrebet i København.  
Anders Gadegaard modtog i 2014 Dialogforums 
dialogpris for sit engagement i samarbejdet mellem 
kristne og muslimer i Danmark.

Det internationale
Kontaktgruppen var igen i 2014 medvært for en in-
ternational dialogkonference for kristne og muslim-
ske ledere og lærde i Danmark og i Mellemøsten. 
Konferencen blev holdt i istanbul og havde især 
fokus på synet på den anden og på, hvordan man 
kan styrke samarbejdet mellem kristne og muslimer. 
Som opfølgning på konferencen fortsætter dialogen 
over et netbaseret forum, hvor der løbende kommer 
nye refleksioner, artikler og diskussioner om emnet. 

Dialogkonferencen er en opfølgning på de to konfe-
rencer i 2012 og vil blive fulgt op af  endnu en kon-
ference i 2016. Kontaktgruppen arbejder sammen 
med Arab Group for Muslim-Christian Dialogue om 
konferencerne, der finansieres af  Det Arabiske ini-
tiativ under Udenrigsministeriet.

Af Mads Christoffersen, generalsekretær i Danske Kirkers Råd

Se bloggen på www.kristmus.dk og bliv tilmeldt nyhedsbrevet
Læs mere om dialogarbejdet på www. danisharabdialogue.org

•	 Anders Gadegaard, folkekirken
•	 Asmat Mojaddedi, muslimernes fællesråd
•	 Birte Jacobsen, folkekirken
•	 Erling Tiedemann, Den katolske kirke
•	 Gina Al-Farra
•	 Mads Christoffersen, Danske kirkers råd

i gruppen siDDer
•	 Peter Götz, Det danske missionsforbund
•	 Sami Kücükakin, muslimer i Dialog
•	 Stine Høxbroe, muslimernes fællesråd 

•	 Jens Juul Petersen, Danmission
•	 Kåre Schelde, folkekirke og religionsmøde
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kontaktgruppen for muslimer og kristne var den 10. - 13. november arrangør af 
den dansk-arabiske dialogkonference. konferencen blev holdt i istanbul for 50 
religiøse ledere, akademikere og meningsdannere fra norden, mellemøsten og 
Den arabiske verden. her fortæller to deltagere, hvordan det var at være med. 

DIALoG I ISTANbuL
Af Andreas Rasmussen, præst i Apostelkirken på Vesterbro

KONtAKtGRUPPEN FOR MUSLiMER OG KRiStNE:  
Gennem tre efterårsdage i november afholdt Forum 
for interfaith Dialogue konference i istanbul - et sa-
marbejde mellem Kontaktgruppen for Muslimer og 
Kristne og Arab Group for Muslim-Christian Dialogue. 

Gamle og nye bekendtskaber
Her mødtes en skandinavisk og en mellemøstlig dele-
gation. For nogle var det et gensyn, for andre nye 
bekendtskaber. Nyt for alle var den skærpede sam-
menhæng; Syrien og irak står i brand, nabolande ne 
holder vejret i ængstelse, og selv Danmark i det kol-
de nord er frivilligt og ufrivilligt inddraget i konflikten, 
hvad angår F16-fly og såkaldte ”hellige krigere”.

Fælles eksistens
Således var der ikke så lidt på spil, da deltagerne 
tog hul på konferencen. Bidragene rundt om bordet 
var mange - universitetsfolk, rettighedsforkæmpere, 
journalister, gejstlige m.fl. Det brede deltagerfelt 
sikrede en bevidstgørelse af  problemstillingernes 
komplekse karakter. Målet var dog i mindre grad at 
komme til bunds i konflikters årsagssammenhænge, 
men i højere grad at gøre interreligiøs fælles sag i 
kampen for en fælles eksistens.

Så langt så godt. Der var bred enighed om, at reli-
gion er en ressource i denne henseende og dialog 
en uomgængelig vej i retning mod målet. Konsen-
sus var der også, når det gjaldt fordømmelsen af   
islamisk Stats uhyrligheder.

Religionens rolle i konflikter?
Straks mere vanskeligt blev det, når snakken f.eks. 
faldt på rettigheder for borgere og migrantarbejdere 
eller på religioners rolle i de verserende konflikter. 
Der var et bemærkelsesværdigt behov for at adskille 
religion fra stridigheder og udelukkende tilskrive 
dette sociale, politiske og økonomiske faktorer.

Et udtryk for solidaritet
Det kan umiddelbart virke ejendommeligt at frem-
hæve religionens potentiale for fred og i samme 
moment benægte potentialet for det modsatte. Men 
snarere end at ryste på hovedet, finder jeg dette 
symptomatisk på virkeligheden for enhver, der øn-
sker at komme sine ’religiøse fætre og kusiner’ i 
møde. Platformen for tværreligiøst fællesskab i en 
mellemøstlig kontekst indskrænkes i takt med den 
stigende polarisering. At forsvare religion i sin bed-
ste version ser jeg dybest set som et udtryk for et 
ønske om solidaritet på tværs af  alle skel blandt 
folk, som har uendeligt meget mere på spil i deres 
hverdag end jeg selv.
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DEN NøDVENDIGE DIALoG
Af Birgitte Schepelern Johansen, Ph.D., adjunkt, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet

KONtAKtGRUPPEN FOR MUSLiMER OG KRiStNE:  
Konferencen satte fokus på de problemer med po-
larisering og konflikter mellem grupper, der findes 
i vores respektive samfund - et emne, der des-
værre igen og igen viser sig sørgeligt relevant og 
nærværende. igennem konferencens oplæg og 
diskussioner søgte deltagerne ikke blot at fremme 
forståelsen for de mange forskellige årsager til 
polarisering og konflikt, men også at komme med 
konkrete bud på, hvad det dialogiske arbejde kan 
udrette. 

Forbundet trods forskelligheder
Blandt de mange vigtige emner, der blev berørt på 
konferencen, stod efter min mening især ét frem, 
nemlig nødvendigheden af  at erkende, at vores 
forskellige samfund og forskellige liv er forbundet 
på utallige måder. Vi kan ikke tillade os at se vores 
problemer i en isoleret, lokal kontekst. Vi er nødt til 
at forstå sammenhængene mellem krige, flygtninge-

strømme, migration og stigende religiøs og etnisk 
polarisering. Fra krigen i Syrien og de uløste kon-
flikter i israel og Palæstina til problemer med intole-
rance og vold i de europæiske storbyer - og tilbage 
igen - går komplicerede forbindelser, som kræver 
fælles løsninger. 

Ikke nemt - men nødvendigt
Her var det både slående og opløftende at opleve, 
hvordan diskussionerne på konferencen generelt 
ikke forfaldt til nemme eller forsimplede løsninger. 
Langt fra alle de udfordringer og problemer, der 
blev diskuteret, kan løses gennem det inter-religiøse 
dialog arbejde, men kræver andre, især politiske, 
tiltag. Men konferencer som denne efterlod mig med 
håbet om, at det dialogiske arbejde øger muligheden 
for, at sådanne løsninger kan få fodfæste, og at det i 
situationer, hvor polariseringen truer, er muligt at stå 
frem sammen forskellene til trods. 



KRop, KIRKE oG mENNESKELIGE RELATIoNER
Af Mia Rahr Jacobsen, gadepræst ved Trinitatis Kirke

KROP, KiRKE OG MENNESKELiGE RELAtiONER: 
Arbejdsgruppen er dels et netværk for præster og 
lægfolk, der arbejder inden for feltet krop, kirke og 
menneskelige relationer, og dels et forum for erfa-
ringsudveksling og idégenerering. Vi holder oplæg 
for hinanden og inspirerer hinanden på kryds og 
tværs. Det giver brændstof  til præsterne i forhold til 
sjælesorg og forkyndelse, og det giver kirkeligt ak-
tive mennesker fornyet energi og målrettethed.

Fokus på de uønskede kroppe
i 2013 tog arbejdsgruppen hul på et toårigt tema 
om ”Uønskede kroppe”. Det dannede udgangspunkt 
for en række arrangementer i 2013 - og i 2014 fort-
satte arbejdet så med to arrangementer, der på hver 
deres måde beskrev området. 

i år blev fokus dels på spørgsmålet om, hvordan 
kvindekroppen er ønsket eller uønsket, dels på 
tidens kropsdyrkelse og hvad, det betyder for 
vores identitet, når vi ikke lever op til de skrevne og 
uskrevne regler for den perfekte krop. 

Fremstilling af kvinden 
De senere år har arbejdsgruppen stået for arrange-
menter i forbindelse med Kvindernes internationale 
Kampdag d. 8. marts. Således også i 2014. 

Debatarrangementet handlede om den måde, kvind-
er fremstilles i det offentlige rum. For hvad siger 
fremstillingen af  kvinden om en tids kvindeidealer? 
Hvilke overvejelser gør man sig i dag, når man skal 
vise kvinden og kvindekroppen - og hvilke kvinde-
idealer har vist sig i den kristne kunst gennem tiden? 

Aftenen bød på to oplæg. Dels ved Sille Arendt, der 
fortalte om sine overvejelser i forbindelse med ar-
bejdet som fotograf  på den nye udgave af  Kvinde 
kend din krop. Dels ved Ulla Kjær, kunsthistoriker og 
museumsinspektør, der gav en indføring i, hvordan 
kvinder er blevet vist i kirkekunst op gennem tiden. 
Derefter var der debat. Og vi sluttede aftenen med 
fællesspisning. 

Gudbilledlighed, kropsdyrkelse, forgængelighed 
Debatarrangementet d. 22. september 2014 tog 
udgangspunkt i oplæg af  hospitalspræst Christian 
Busch og professor i sundhed Bente Klarlund.
Fokus for samtalen var tendenser i samfundet om-
kring kropsdyrkelse. Passer de sammen med den 
kristne forestilling om at være skabt i Guds billede? 
Og hvordan går det så med vores tro, når kroppen 
går i forfald ved sygdom eller alderdom? Er vi stadig 
skabt i Guds billede, når kroppen går i forfald - og 
ikke er perfekt?

I GRUPPEN SIDDER
•	Anne-Marie Winther, baptistkirken
•	Birthe Juel Christensen, folkekirkens nødhjælp
•	Christian Arffmann, økumenisk ungdom
•	Elizabeth Knox-Seith, folkekirken
•	Inge Staghøj Lund, De grønne pigespejdere
•	Lene Sjørup, konsulent

•	Mads Christoffersen, Danske kirkers råd
•	Mia Andersen, folkekirken
•	Mia Rahr Jacobsen, Trinitatis kirke
•	Preben Bakbo Sloth, folkekirken
•	Signe Asbirk, sct. nicolai kirke
•	Viggo Juelsgaard Jensen, enghave kirke
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Af Karin Kjærgaard, Kirkernes Integrationstjeneste, formand for arbejdsgruppen

KiRKER iMOD MENNESKEHANDEL: Arbejdsgruppen 
har dels til formål at oplyse kirker om initiativer til 
bekæmpelse af  menneskehandel og dels at en-
gagere kirker og kirkelige organisationer i kampen 
mod menneskehandel.
Det er gruppens enkelte medlemmer, der med deres 
bagland engagerer sig i opgaven og i arbejdsgrup-
pen formidler viden og inspiration til dens øvrige 
medlemmer

Et helle i natten
i 2014 har vi haft fokus på udvikling af  de to nat-
tilbud, vi tilbyder nigerianske prostituerede kvinder, 
som bor i København. Det er Reden international på 
Colbjørnsensgade på Vesterbro og Night Light Café 
i Eliaskirken på Vesterbro torv, som tilsammen har 
åbningstider onsdag, torsdag, fredag og lørdag nat. 
Formålet er at give kvinderne et helle fra nattens 
aktiviteter. Vi serverer noget at spise og drikke og 
skaber hygge - det giver alt sammen en god anled -
ning til en snak, en bøn og et knus. 
Lørdag den 20. december holdt vi julefest for 82 
kvinder med nigeriansk chillikylling, juletræ, jule-
evangeliet, julesang og julegaver fra organisationen 
Sisters, USA.

arbejdsgruppen fungerer som et netværk af kirkelige organisationer, der 
arbejder imod menneskehandel og tager initiativer til nye tiltag. 

Oplysning i hele landet
Ligeledes har vi holdt foredrag rundt omkring i 
landet i kirker, konfirmandklasser, foreninger og på 
bi blioteker med det formål at oplyse om problema-
tikken. 
i samarbejde med ProVest, Safe and Alive og Ho-
peNow afviklede vi debatten ’Kampen mod men-
neskehandel - gør vi det rigtige?’ på Folkemødet på 
Bornholm. Debattører var Pernille Skipper (EL), Pia 
Adelsten (DF), og Jesper Christensen (A).

På FN’s internationale dag mod trafficking den 18. 
oktober bakkede vi op om nogle af  de initiativer, 
der blev afviklet i København. 

Fremadrettet samarbejder arbejdsgruppen med tre 
projekter i Nigeria i 2015:

•	Filmen EUROPE iN My HEARt vises i 30 lands-
byer. Filmens formål er at advare piger, forældre, 
lærere m.fl. om at blive ofre for menneskehandel.

•	Der afvikles tre statsleder konferencer med del-
tagelse af  statsledere, politikere, mediefolk, 
præster og NGO ledere.

•	Åbning af  safehouse for 8 kvinder i Abuja i marts 
2015.

•	 Anita Pedersen, baptistkirken
•	 Anny Schou, baptistkirken
•	 Christine Riegels, Den katolske kirke
•	 Flemming Kramp, kirkeligt Centrum

I GRUPPEN SIDDER 
•	 Inge-Lise Lollike, Danmarks økumeniske kvindekomite
•	 Julie Dalsgaard, night light Café på vesterbro sogn
•	 Karin Kjærgaard, kirkernes integrations Tjeneste
•	 Malene Muusholm, reden international     
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GRØN KiRKE: 2014 har været et godt år for Grøn 
Kirke. Netværket omkring de grønne kirker er styr-
ket både her i landet og i relation til andre lande. 
Vi har fået støtte af  Miljøstyrelsen og Folkekirkens 
Udviklingsfond, som understøtter det arbejde vi ud-
fører. ikke mindst betyder stiftssamarbejderne, at de 
grønne kirker inspireres, og at der også kommer nye 
til. 

Frivillige konsulenter
Grøn Kirke rekrutterede i 2014 17 frivillige kon-
sulenter fra hele landet. Med økonomisk støtte fra 
Miljøstyrelsen gik de i gang med at kontakte de cirka 
135 grønne kirker i Danmark med henblik på at 
aflægge dem et besøg. Godt halvdelen af  de grønne 
kirker har derfor fået konsulentbesøg, og mange 
har givet udtryk for, at det gav god inspiration til 
at fortsætte det grønne arbejde. Det har været en 
gave at have disse frivillige grønne ildsjæle til at ud-

føre en stor opgave. De har været med til at styrke 
arbejdet i de grønne kirker i Danmark og også givet 
værdifulde tilbagemeldinger omkring de behov, de 
grønne kirker har. Og flere af  dem fortsætter som 
ambassadører og konsulenter på forskellige måder.

Revision af Grøn Kirke-tjeklisten
Efter konsulenternes besøg hos de grønne kirker 
mødtes de i sensommeren for at udveksle de ind-
høstede erfaringer. Det var en gruppe af  idérige 
konsulenter, der mødtes, fulde af  konkrete forslag til 
forbedringer af  Grøn Kirkes arbejde. Konsulenternes 
indsats er blandt andet mundet ud i en stor revision 
af  vores tjekliste med de 48 punkter, som færdig-
gøres i 2015. Konsulenterne ser også et behov for 
at erfaringsudveksle de grønne kirker imellem og 
det vil der blive arbejdet med på forskellige måder 
i 2015. 

Af Keld Balmer Hansen, formand for arbejdsgruppen
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i gruppen siDDer
•	 birthe juel Christensen, folkekirkens nødhjælp
•	 Hanna Smidt, Danske kirkers råd
•	 Helene Rasmussen, folkekirken
•	 Keld balmer Hansen, folkekirken
•	 Linda Rönnow, folkekirkens nødhjælp
•	 martin Ishøy, folkekirken

•	 michael Svane, folkekirken
•	 mogens brandt, økumenisk ungdom
•	 peter Fischer-møller, folkekirken
•	 Sofie petersen, folkekirken
•	 ulla pinborg, Den katolske kirke

læs mere på www.gronkirke.dk eller like os på facebook.

Afslutning af Grundtvig-projektet
i perioden 2012 - 2014 har Grøn Kirke været i sam-
arbejde med kirker fra Letland, Slovakiet, Sverige og 
tyskland om udvikling af  nye metoder i arbejdet med 
bæredygtighed. 51 kirker har deltaget, heraf  cirka 
ti kirker fra Danmark. Den afsluttende konference 
fandt sted i Slovakiet, og der var det overvældende 
at se den glæde og begejstring, deltagerne lagde for 
dagen. Arbejdet med bæredygtighed havde ved pro-
jektets start været nyt og fremmed for kirkerne i Let-
land og Slovakiet, men nu havde man for alvor taget 
det til sig. Også de danske kirker fra Sønderjylland, 
ærø og Sjælland var begejstrede. Efter dette projekt 
følger forhåbentlig et såkaldt Erasmus projekt, som 
også et tænkt som et internationalt projekt.

Studietur og stiftssamarbejde
Grøn Kirke fortsatte i 2014 sit samarbejde med tre 
folkekirkelige stifter: Aarhus, Aalborg og Roskilde. i 
Aarhus og Roskilde sker samarbejdet sammen med 
de nedsatte stiftsudvalg om grøn kirke. Det har bl.a. 
udmøntet sig i en studietur til Samsø og afviklingen 
af  en Grøn inspirationsdag i januar 2015. i Aalborg 

Stift arbejdes der gennem provstierne med at få ud-
bredt kendskabet til, hvordan man bliver grøn kirke. 
De første grønne kirker er da også begyndt at melde 
sig til. Vi håber at der gennem disse samarbejder 
kommer endnu flere grønne kirker til. 

Folkekirkens jorde
i 2014 arbejdede vi også på at fundraise og for 
2015-2016 har Grøn Kirke arbejdsgruppen fået 
tildelt penge fra Folkekirkens Udviklingsfond til at 
undersøge og fremme brugen af  kirkens jorde til 
sociale og diakonale formål. Grøn Kirke vil gerne 
medvirke til, at kirkens jorde i højere grad inddrages 
mere aktivt i det kirkelige arbejde til økologiske, so-
ciale og diakonale formål. 

Dette var blot et udpluk af  de emner, vi har arbejdet 
med i Grøn Kirke arbejdsgruppen i 2014. Vi håber, 
at vi sammen med de grønne kirker i Danmark - og 
med Guds hjælp - kan bidrage til at skabe forandring 
og tænde et håb for verden.
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KLImAGuDSTjENESTE mED Håb FoR joRDENS FREmTID

GRØN KiRKE: i forbindelse med FN’s Klimapanels 
lancering af  deres største rapport siden 2007 blev 
der den 28. oktober 2014 afholdt international 
klima gudstjeneste i Københavns Domkirke.

Klodens skrøbelighed
Kirken var fyldt til bristepunktet af  både børn, unge, 
voksne og gamle, der alle fælles tog del i gudstjene-
stens indledende akt: kunstinstallationen NESt. Her 
blev hver enkel bedt om at bære et æg fra kirkens 
indgang til en opstillet rede, hvor det forsigtigt skulle 
placeres som symbol for både livets og klodens 
skrøbelighed. 

Den helt særlige stemning, der kendes fra Natkirken, 
blev også denne aften frembragt ved hjælp af  visu-
als og musik, der fyldte rummet med både bølge-
skvulp og lynnedslag. 

Bevægende børnekor
Børn fra Zahles skole gav kirkegængerne kuldegys-
ninger, da de sang Michael Jacksons smukke sang 
”We are the world”, og netop børnene havde en 

Af Anne Kirstine Sloth Hansen, Folkekirkens Nødhjælp

helt særlig plads, da Desmond tutu prædikede via 
en video-hilsen til denne særlige lejlighed: ”Det er 
deres fremtid, vi stjæler, når vi ikke formår, at værne 
om skaberværket”.

Også Vokalensemblet Vor Frue Kantori medvirkede 
med korsang, ligesom skuespillerne Laura Bro og 
Maria Stenz læste op fra henholdsvis Johannes 
Åbenbaring og inger Christensens digt Alfabet.

Hilsner fra hele verden
Grønlands biskop Sofie Petersen læste op fra Ska-
belsesberetningen, og Den katolske Kirkes biskop 
Czeslaw Kozon bragte en hilsen fra Vatikanet. Den 
polynesiske ærkebiskop Winston Halapua sendte en 
takkebøn, og patriark Bartholomæus fra Konstanti-
nopel bad udgangsbønnen pr. videohilsen.

De mange forskellige medvirkende var med til at 
minde om, at klimaforandringerne er noget, der ved-
rører os alle - lige meget hvor på kloden, vi befinder 
os! 

grøn kirke stod sammen med folkekirkens nødhjælp og vor frue kirke i efteråret 
for to gudstjenester – en høstgudstjeneste og en international klimagudstjeneste 
med hilsner fra bl.a. Desmond Tutu, den økumeniske patriark og vatikanet.





DANSKE
KIRKEDAGE
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Af Bitten S. Kjær, formand for Styrelsen for Danske Kirkedage
DANSKE KIRKEDAGE

DANSKE KiRKEDAGE: 2014 har været et år, hvor 
styrelsen for Danske Kirkedage på flere møder har 
oplevet en ny begyndelse. Det var året, hvor visions-
dagen i maj åbnede for en ny begyndelse for Danske 
Kirkedage, hvor nye medlemmer kom til i styrelsen, 
hvor flere mennesker blev inddraget i arbejdet, og 
de nye ideer for Himmelske Dage i København 2016 
for alvor fik liv.

Sprudlende visionsdag
En sprudlende visionsdag blev afholdt 29. marts, 
hvor 110 deltagere både fik oplæg og var med til at 
sætte ord på, hvad Danske Kirkedage i København 
skal. Der var stor og bred deltagelse, og de spænd-
ende oplæg førte til en klar melding om, at byen skal 
indtages, og byens rum skal bruges. Der skal være 
synlige samtaler, gudstjenester og arrangementer 
om, hvad tro, kirke og eksistens er i dag. Det stod 
klart, at når det gælder kirkedage i København, så 
skal der et helt nyt koncept til. 

Ny styrelse og ny komite 
i foråret stoppede Poul Erik Knudsen som formand 
og trådte ud af  styrelsen. Nicolaj Hørlyck (KFUM/K) 
og Henrik Bjørgo (Den katolske Kirke) er trådt til 
som nye medlemmer af  styrelsen. 

En ny komité har arbejdet med at udvikle ideer til 
kirkedagene i København. Styrelsen og komiteen 
har undervejs samarbejdet om både visionsdag og 
om, hvordan især inddragelse af  medlemsorgani-
sationerne sker. i samarbejdet har vi haft fokus på, 
hvordan vi bevarer og fastholder et økumenisk fokus 
i en ny måde at planlægge kirkedage på, hvilke af  
byens muligheder det er bedst at satse på, hvordan 
mangfoldigheden i den store by kan tænkes med 
hele vejen igennem, og hvordan kirken er en del af  
det samfund, vi lever i i dag.

Styrelsen glæder sig
Der bliver lige nu gjort et stort stykke arbejde for 
at inddrage medlemsorganisationer og nye samar-
bejdspartnere. Styrelsen glæder sig til at mærke, 
hvordan 2015 bliver et arbejdsår med arbejdsgrup-
per, konkretisering af  ideerne og ikke mindst en 
masse frivillige, der siger ja til at være med i plan-
lægningen. Vi har alle en opgave i at fortælle vores 
venner og bekendte - vores menighed, vores fæl-
lesskaber om de kommende kirkedage. Hvem vil du 
tage med til Himmelske Dage i København? 

styrelsen ser frem til Danske kirkedage i københavn 2016. Det bliver himmel-
ske Dage og helt anderledes end tidligere

•	 Anne	Mie	Skak	Johanson,  
 suppleant, Dansk Oase 
•	 Bess	Serner-Pedersen,  Alpha-Danmark 
•	 Bitten	S.	Kjær,	formand, FDF

•	 Henrik	Bang	Bjørgo  
 Den katolske kirke i Danmark
•	 Mads	Christoffersen, Danske Kirkers Råd
•	 Nicolaj	Stubbe	Hørlyck, KFUM og KFUK 
•	 Poul	Kirk, kasserer, Frikirkenet

I GRUPPEN SIDDER 
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HImmELSKE DAGE I KøbENHAVN

DANSKE KiRKEDAGE: Himmelske Dage er overskrif-
ten for Danske Kirke dage i København - hvorfor?

Efter mange diskussioner blev vi enige om navnet 
”Himmelske Dage i København 2016”. Baggrunden 
for samtalerne er, at vi satser på at ramme mindst to 
målgrupper. Dem, der plejer at komme til kirkedage, 
og så den målgruppe, der ikke er specielt engageret 
i kirken eller udprægede kirkelige spørgsmål, men 
nysgerrige og alligevel gerne vil føre samtaler om 
tro, ånd, eksistens, etik m.m. Derfor ville vi finde et 
udtryk, der åbner for folk af  mange forskellige slags, 
og det blev ”Himmelske Dage i København”.

Man kunne holde Danske Kirkedage i et konference-
center og dermed samle deltagerne. Men i spreder 
arrangementerne ud i byen - hvorfor?

Det er første gang, at Danske Kirkedage afvikles 
i København, og vi blev hurtigt enige om, at ar-
rangementet ikke skal lukkes inde i et bestemt ’hus’, 
men gøres synlig i bybilledet og være så åbent som 
muligt - og gerne stort. Derfor koncentrerer vi os om 

indre By med de byrum, kirkerum, mødelokaler og 
telte, der opstilles. Vi har Folkemødet på Bornholm 
som forbillede for arrangementet.

Er du ikke bange for, at Himmelske Dage ’drukner’ i 
mængden af  storbyens andre tilbud?

Det er netop en stor udfordring, som vi er meget 
opmærksomme på, og derfor håber vi på så stor 
en opbakning fra de 330 inviterede foreninger, in-
stitutioner og organisationer, at det kan give gen-
lyd i hovedstaden. Det kan blive stort, hvis alle sejl 
sættes til, hvis alle vil det fælles og ikke kun pleje 
egne særegenheder. 

i kalder Himmelske Dage en kirkelig festival - hvordan 
kommer den kirkelige mangfoldighed især til udtryk?

Ved at så mange forskellige kirkesamfund som 
muligt bliver inviteret og at de melder sig til. Ud 
over visionsdagen i marts sidste år afholdes der en 
række møder med forskellige gruppe af  kirkefolk. 
Alle organisationer er inviteret til visionsdagen den 

Af Hans Grishauge, formand for Komiteen for Danske Kirkedage

Danske kirkedage 2016 bliver himmelske Dage. Det bliver stort og inddrager hele 
indre by. hans grishauge er formand for den lokale komite, og vi har spurgt ham, 
hvad han forventer sig.
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21. marts 2015. Herefter håber vi, at de enkelte 
kirkesamfund, menigheder og organisationer, vil 
tilmelde sig med arrangementer af  dagsordenssæt-
tende karakter, enkeltvis eller i sam arbejde, så fæl-
lesskabet kan blive godt.

Det er jo hele Danmarks kirkedage – hvordan vil i 
involvere både de lokale kirker og dem fra Jylland?

Der er mange kirkeligt engagerede mennesker, der 
slet ikke aner, hvad kirkedage er. Så allerede her, 
er der en stor udfordring. Håbet er, at de, der ved 
noget om kirkedage, vil hjælpe os med at brede 
budskabet om, at det nu er i København, det sker. Vi 
indleder meget gerne en ’charmeoffensiv’ og håber 
på at blive inviteret til diverse møder i kirkelige og 
folkelige forsamlinger. Desuden har vi selvfølgelig 
henvendt os til kirkerne i indre By. Vi arbejder også 
på at få kirkerne i det øvrige København og nærme-
ste opland mere direkte tilknyttet.

Kommer der overhovedet nogen samling på det? Er 
der et eller flere større steder, hvor folk kan samles?

indre By kan blive en god samlende ramme med 
pladserne, i telte, på restauranter, barer, i gader og 
stræder, hvor vi kan mødes om den eksistentielle 
samtale, som vi tror, der er mere brug for end nogen 
sinde før. På Frue Plads regner vi med at placere et 
særligt stort telt, som skal være en slags mødested 
for trætte – men glade ’Himmelske hoveder’. Her vil 
der være hygge, café og musik m.m. 

Hvad ser du særligt frem til i tiden op til Himmelske 
Dage?

Jeg glæder mig meget til kunne ane konturen af  et 
program med mange dagsordenssættende debat-
arrangementer og med festlige indslag af  mange 
forskellige salgs, åndelige, musikalske, kulturelle, 
verdens længste ’kirkekaffebord’ med masser af  
menighedsmedlemmers hjemmebagte kage. 
Og så til at høre genlyden - ekkoet - fra ’Himmelske 
Dage i København 2016’!

I DEN LOKALE KOMITE SIDDER

LæS MERE: www.danskekirkedage.dk og www.himmelskedage.dk 

Desuden er himmelske Dage bygget op af en masse udvalg med hver deres tovholder.

•	 Birgitte	Jeppesen, sekretær, Folkekirken
•	 Hans	Grishauge, formand, Folkekirken
•	 Jarle	Tangstad, næstformand, Pinsekirken

•	 Kaare H. Nielsen, Den katolske kirke 
•	 Torben Jeppesen, sekretær, folkekirken



øKumENI
uDE      HjEmmE

kirkernes verdensråd 
nordisk-baltisk samarbejde
liturgi og økumeni
folkemødet på bornholm
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KIRKERNES VERDENSRåD
Danske Kirkers Råd er associeret medlem af Kirkernes Verdensråd. Hvad rører 
sig netop nu - året efter generalforsamlingen i busan, Sydkorea?

KiRKERNES VERDENSRÅD: En retfærdighedens og 
fredens pilgrimsvandring! Sådan en har Kirkernes 
Verdensråd (KV) begivet sig ud på efter general-
forsamlingen i Busan, Korea i november 2013. ”Pil-
grimsvandringen” er den fælles samlende overligger 
for KVs arbejde i de kommende syv år, hvad enten 
det drejer sig om teologiske samtaler mellem kir-
kerne eller diakonalt og politisk arbejde inden for 
KVs forskellige programmer. 

Moving together
”Pilgrimsvandringen” knytter sig tæt til den nye en-
hedsforståelse, der udspringer af  generalforsamling-
en i Busan: Hvor man hidtil har talt om ”staying 
together”, taler man nu om ”moving together”. En 
bevægelse hvor vi både ER sammen og GØR NO-
GEt sammen, og hvor enheden og fællesskabet er 
bredere end det kristne fællesskab. Det omfatter 
hele menneskeheden og hele den skabte verden. En 
åben invitation til alle, der vil være med.

På vandring sammen
Vandringen kan både forstås konkret og symbolsk. 
En helt konkret pilgrimsvandring gennem Europa 
planlægges fx hen over sommeren som optakt til 
FNs klimatopmøde i Paris til december. i Danmark 
er Grøn Kirke under Danske Kirkers Råd involveret 
i dette projekt. Men pilgrimsvandringen kan også 
have en anden karakter. i KV er der lang tradition for, 
at kirker og kristne ledsager hinanden, ikke mindst i 
svære situationer. KV og medlemskirkerne er til stede 
i mange af  verdens brandpunkter - fx i Mellemøsten, 
hvor ledsageprogrammet til israel og Palæstina er et 

af  flere initiativer. Og pilgrimsvandringen bliver også 
en inspiration for det teologiske arbejde med mis-
sion, tro, kirkeordning osv., som måske kan løsne lidt 
op for gamle fastlåste positioner.  

Pilgrimsvandring i verden og Danmark
Verden over er KVs medlemskirker, regionale kir-
keråd og kirkelige organisationer i fuld gang med 
at sætte kød og blod samt ord og handling på, hvad 
”Retfærdighedens og Fredens Pilgrimsvandring” 
kan være i deres konkrete sammenhæng. På KVs 
hjemmeside www.oikoumene.org kan man løbende 
læse historier om, hvordan pilgrimsvandringen bliver 
fortolket og udfoldet på mange forskellige måder 
verden over.  

Jeg håber,  vi kan have en åben og nysgerrig tilgang 
i Danmark: Hvad har vi af  fælles anliggender med 
andre kirker og kristne - og bredere end det? Hvad 
kan ”Retfærdighedens og Fredens Pilgrimsvan -
dring” nu betyde i vores sammenhæng? Hvor langt 
kan vi gå med? Måske er det fint, at bare nogle af  os 
går med? Måske er der noget af  det, vi laver sam-
men her i Danmark, der allerede kvalificerer sig til at 
være en del af  ”pilgrimsvandringen”? Og hvad sker 
der med vores forståelse af  det arbejde, vi allerede 
laver, hvis vi ser på det i dette lys? Måske får vi lige-
frem nogle nye ideer til, hvad vi kan gøre sammen? 
Og måske kan vi i fællesskab vove os lidt længere 
ud uden nødvendigvis helt at vide, hvor vi ender? Ja, 
måske har vi endda noget at bidrage med? Overvej-
elserne slutter ikke her. Jeg håber, andre vil tænke 
med - og være med.

Af Kirsten Auken, medlem af Kirkernes Verdensråds Centralkomite
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Danske kirkers råd er engageret i samarbejde med de andre økumeniske råd 
i norden og andre steder i verden. her fortæller karin Wiborn fra sverige om 
samarbejdet.

NORDISK-BALTISK SAMARBEJDE: 
Fælleskab og ansvarlighed
i Moss kirke i det sydlige Norge søndag den 17. au-
gust sluttede den nordiske økumeniske fredsguds-
tjeneste med den danske salme ’Dejlig er jorden’ 
sunget på tre forskellige nordiske sprog. Norges 
kristne Råd var sammen med Den norske kirke vært 
for gudstjenesten, der fejrede 200-årsjubilæet for 
fredsaftalen mellem Norge, Sverige og Danmark. 
Derfor var kirkelige repræsentanter fra de tre lande 
inviteret med. 

Taknemlighed og engagement
Gudstjenesten var meget bevægende. taknemlighed 
for freden er stor og samtidig ved vi, hvor skrøbelig 
freden kan være rundt om i verden. Samtidig med, 
at vi glædes over freden, må vi bede for fred i Syrien, 
irak, Mellemøsten og Ukraine - blot nogle af  de kon-
flikter vi ser rundt om i verden. 
i Norden har vi haft indbyrdes fred i 200 år, men 
idag ser vi en stigende skepsis og fjendtlighed over 
for de nytilkomne i vore samfund. Den uro, vi ser 
rundt om i verden påvirker os og kræver af  os, at 
vi tager et ansvar i verden. ’Fred over jorden!’ lyder 
det i salmen, et budskab vi alle er forpligtet på.

Årlige møder
Det nordisk-baltiske samarbejde mellem kirker 
og nationale økumeniske råd danner rammen om 
vigtige relationer og har betydning for, hvordan vi 
engagerer os i det økumeniske samarbejde globalt. 
Hvert år i januar mødes de økumeniske sekretærer 
fra de nordisk-baltiske lande. i 2014 mødtes vi i tal-

NoRDISK-bALTISK SAmARbEjDE

linn i Estland. Her deler vi erfaringer og visioner fra 
vores arbejde og ser på fællestræk og hvordan vi kan 
styrke samarbejdet. Guy Liagre, generalsekretær i 
Kirkernes Europæiske Konference (KEK) fortalte om 
arbejdet i det europæiske økumeniske samarbejde. 
Endelig fik vi et godt indblik i kirkernes betydning i 
den estiske historie frem til idag både hvad angår 
religionsfrihed og forholdet mellem kirke og stat.

Det sydlige Afrika
Gennem en lang årrække har de nordiske kirkeråd 
og kirkerådene i det sydlige Afrika arbejdet sammen 
gennem netværket Nordic-Foccisa. De seneste år 
har samarbejdet haft fokus på HiV/AiDS med støtte 
til kirkernes arbejde ud fra en helhedsorienteret 
tilgang. Sammen udgav vi materialet ’One Body’ - 
netop for at sætte fokus på, at vi alle tilhører det 
ene legeme. Arbejdet administres af  Norges Kristne 
Råd, som også står for finansieringen med støtte fra 
den norske stat (NORAD). i august mødtes medlem-
merne i Sydafrika for at se fremad på de kommende 
projekter. 

Økumeniske netværk
Generalsekretærene for de økumeniske råd i de 
nordisk-baltiske lande mødes engang om året 
for at følge op på, hvilke økumeniske opgaver der 
især er fokus på i regionen. Efter samarbejdet EiN 
- økumeni i norden - blev lukket ned i 2012, har 
gene ralsekretærerne været med til at sikre synlig-
gørelsen og koordineringen af  de mange økumeni-
ske arbejdsfællesskaber i norden. 

Af Karin Wiborn, generalsekretær, Sveriges Kristne Råd
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LITuRGI oG VERDEN omKRING oS
Af Jan Nilsson, præst på Diakonissestiftelsen

LitURGi: Danske Kirkers Råd har nedsat en lille 
gruppe, der løbende arrangerer seminarer med 
fokus på liturgi og økumeni. Den 12. september 
2014 stod gruppen for et heldagsarrangement i 
Roskilde om inspirationen fra iona med overskriften 
”Liturgi og verden omkring os”. Kirkefondet, Areo-
pagos og Natkirken i Roskilde Domkirke var med-
arrangører sammen med Danske Kirkers Råd.

Gæster fra Iona
Ved iona Community i Skotland er der igennem 
mange år udviklet en særlig keltisk spiritualitet med 
vægt på skaberværket, sang og musik, og ansvaret 
for verden omkring os. Formålet med temadagen var 
at udbrede kendskabet til iona og finde inspiration 
herfra til kirkelivet i Danmark.

Oplæg og samtaler 
Fra iona Community deltog Jo Love og Graham 
Maule, der særligt har specialiseret sig inden for 
sang og musik samt kreative former for formidling 
af  bibelfortællinger. Udover oplæg fra Jo Love og 
Graham Maule bød dagen på workshops, oplæg og 
samtale om, hvordan erfaringerne fra iona kan bru-
ges i en dansk sammenhæng. Arrangementet slut-
tede med fællesspisning i form af  et liturgisk måltid, 
ledt af  gæsterne fra iona, og efterfølgende Natkirke 
i Roskilde Domkirke. Mere end 70 deltagere fra hele 
landet var med til seminaret.

i 2013 stod gruppen for et seminar om forholdet 
mellem liturgi og økumeni i bred forstand, mens 
denne temadag altså satte fokus på liturgisk og 
musikalsk inspiration fra iona. 

•	 Jan Nilsson, Diakonissestiftelsen
•	Karen-Bolette Berg, folkekirken
•	Mads Christoffersen, Danske kirkers råd

I GRUPPEN SIDDER 
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FoLKEmøDET på boRNHoLm 

FOLKEMØDEt PÅ BORNHOLM: Danske Kirkers Råd 
er stærkt engageret i Folkemødet, der nu har anta-
get dimensioner, man nok ikke havde troet, da det 
første folkemøde fandt sted i 2011.

Sammen med Danske Kirkers Råd er en række an-
dre kristne organisationer et fælles ansigt udadtil, 
der markedsfører det kristne telt på 18 x 6 meter 
som en helhed.

Det er en stor styrke, som giver et stærkt indtryk 
af  kristen enhed. Hele arrangementet i og omkring 
Mellem himmel og jord-teltet styres af  de bornholm-
ske frikirker, der leder teltets arrangementer men 
også sørger for, at de omkring 3000 besøgende i 

Af John Mester, koordinator for det kirkelige telt Mellem Himmel & Jord

teltet får noget at styrke sig på. Sådan var Folkemø-
det i 2014, og der lægges op til et endnu stærkere 
engagement ved Folkemødet i 2015 11.-14. juni.

i 2014 var den lille by på Bornholm overfyldt med 
besøgende, der løb op nær de 90.000, og i 2015 
forventer arrangørerne over 100.000 besøgende.

Folkemødet er en gylden anledning til at præsentere, 
hvad de forskellige kristne organisationer står for.

Folkemødet er ikke et bornholmsk arrangement, 
men et folkemøde for hele landet, hvilket de mange 
besøgende og ikke mindst de folkevalgte politikere 
vidner om.

læs mere på www.himmel-og-jord.dk
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FOLKEMØDEt PÅ BORNHOLM: Danske Kirkers Råd 
var med på Folkemødet i det økumeniske telt Mellem 
Himmel og Jord sammen med en række kirkesam-
fund og kirkelige organisationer. Det blev til fire dage 
med gode debatter, en økumenisk gudstjeneste, og 
masser af  musik.

”Hvor var det godt, at i som kirker tog mod invita-
tionen om at komme med på Folkemødet”, sagde 
Bertel Haarder på vej ud af  Allinge Kirke efter en flot 
økumenisk gudstjeneste på Folkemødets sidste dag. 
Han var inviteret til at prædike ved gudstjenesten, 
der samlede de mange kirkelige aktører på dette års 
Folkemøde. Det blev en fin gudstjeneste i en tætpak-
ket kirke.
 
Skarpe debatter
Danske Kirkers Råd var med for tredje år i træk og 
stod sammen med de øvrige arrangører af  teltet 
Mellem Himmel og Jord for debatter om religion i 
det offentlige rum, religionsfrihed, menneskehan-
del og endelig en samtale mellem tre politikere 
om, hvad de bibelske fortællinger betød for dem.  
 
Formålet med debatterne var at sætte fokus på de 
forskellige temaer for at gøre deltagerne klogere, 
men især for at indgå i åben dialog med politikere 
for at få dem til at blive mere opmærksom på netop 
disse områder. 

Fangekoret greb forsamlingen
Men der var også tid til musik og sang. Kirke-
bandet Konnect fra Brorsons Kirke på Nørre-
bro kom og spillede jazzede salmer og sange, 
og koret Amazing sang gospel for fuld udblæs-
ning. Det store trækplaster i teltet var Fange-
koret fra Vridsløselille Fængsel. De sang egne 
sange og fortalte om livet som indsat. teltet var 
fyldt fuldstændig op, og folk stod i horder udenfor 
for at høre sangene og de gribende fortællinger.  

Fællesskab i teltet
teltet Mellem Himmel og Jord er et fællesskab af  flere 
forskellige kirkesamfund og kirkelige organisationer. 
70 frivillige fra de bornholmske frikirker stod for det 
praktiske og forplejningen af  de mere end 3000 
gæster i teltet. Danske Kirkers Råds sekretariat var 
især med til planlægningen af  debatten om religions-
frihed, afholdelse af  den økumeniske gudstjeneste, og 
engagementet med bandet Konnect og Fangekoret.  
 
Folkemødet blev afholdt 12. - 15. juni 2014. i alt 
deltog næsten 90.000 mennesker til de mere end 
2200 forskellige arrangementer. Ud over teltet Mel-
lem Himmel og Jord var de øvrige kirkelige telte 
Folkekirken, Grundtvigsk Forum, Folkekirkens Nød-
hjælp og Folk og tro. Vi ses på Folkemødet 2015.

FuLDT HuS på FoLKEmøDET
Af Mads Christoffersen, generalsekretær i Danske Kirkers Råd
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