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Hermed fremsendes endeligt referat for møde i 

Mellemkirkeligt Arbejdsforum lørdag den 2. maj 2009 

kl. 10.00-11.20 på Diakonissestiftelsen.  

 
Tilstede: Mogens Kjær, Hanna Kristensen, Jens Christensen, 

Anders Gadegaard, Ellen Margrethe Krabbe, Hanna Smidt, 

Erling Tiedemann, Jacob Rönnow, Morten Skrubbeltrang, 

Ann-Mari Sundin, Birthe Juel Christensen, Mette Ladefoged, Alice Petersen, Poul Erik Knudsen, 

Bodil Gabrielsen, Peter Gabrielsen, Mia Andersen, Rita Jørgensen, Karl Georg Pedersen, Bodil 

Therkelsen, John Kingo Bech Jensen, Merete Andersen, Birthe Munck-Fairwood, Niels Thure Krarup, 

Aase Rønkilde Pedersen, Eva Østerlind, Birgit Thomassen, Alice Brask, Else Marie Madsen, Tage 

Kleinbeck, Asbjørn Hyldgaard, Anni Albæk, Helle Rosenkvist og Mads Christoffersen. 

 

Ordstyrer: Rita Jørgensen 

Referent: Mads Christoffersen 

 

1. Velkommen ved Rita Jørgensen 

I forbindelse med Rita Jørgensens velkomst blev sekretariatet opfordret til umiddelbart 
inden næste møde at udsende en deltagerliste med navne og adresser, således at man vil 
kunne arrangere sig i forhold til transport.  
 

2. Eksempler på arbejdet i projektgrupperne i MA – introduktion ved Mads 

Christoffersen. 

a. Migrantgruppen 

 Birthe Munck-Fairwood fortalte om Folkekirkens Mellemkirkelige Råds undersøgelse 
om migrantmenigheder i Danmark og at der nu var rundt regnet 200 
migrantmenigheder på landsplan. I forlængelse af denne undersøgelse vil 
Migrantgruppen stå for en konference for især migrantpræster med deres ægtefæller i 
Kristi Himmelfartsferien den 21.-23. maj 2009. Stifterne og lokale menigheder har støttet 
konferencen og således dækket udgifterne for migrantpræsternes og deres ægtefællers 
deltagelse. Konferencen arrangeres i anerkendelse af migrantpræsternes store arbejde og 
inspiration til dansk kirkeliv.  



- Det foreslås, at Migrantgruppen tager kontakt til Dansk Præsteægtefællekonvent for en 

mulig støtte. Desuden ønsker repræsentanterne i MA at få tilsendt rapporten om 

Migrantmenighederne i Danmark. Den kan købes fra MKR. 

 
b. Klimagruppen 

Hanna Smidt fortalte om den aktive og visionære Klimagruppe, der når bredt ud i dansk 
kirkeliv og har fået yderligere pondus med to folkekirkelige biskoppers indtræden i 
gruppen.  
Kampagnen Grøn Kirke kører nationalt og er blevet vel modtaget lokalt i mange sogne. 
For at blive Grøn Kirke skal man opfylde 25 ud af 48 punkter, der omhandler kirkens 
klimafokus ift. gudstjenester, transport, energiforbrug mm. På hjemmesiden 
www.gronkirke.dk kan hentes inspiration til, hvordan man bliver Grøn Kirke.  
Desuden kan Klimastafetten med symboler fra Grønland, Malawi og Stillehavet bestilles 
til brug i gudstjenesten. 
En ny udgave af Klimaavisen er udkommet og kan bestilles på sekretariatet. Der er 
allerede solgt 2000 eksemplarer, men man kan stadig nå at bestille.  
 
Danske Kirkers Råd/Klimagruppen afholder en stor international økumenisk 
gudstjeneste under COP15 topmødet den 13. december kl. 14 i Københavns Domkirke. 
Ærkebiskop Rowan Williams kommer og prædiker. Kl. 15 vil kirkeklokkerne i 
Domkirken ringe 350 gange – og forhåbentlig vil kirker over alt i København, i hele 
landet – og endda i hele verden lade deres klokker ringe med. Alle er inviterede til 
gudstjenesten.  
 

c. Arbejdsgrupperne generelt 

- Der henstilles fra Baptisternes Kvindeforbund til, at Menneskerettighedsgruppen 
fokuserer på trafficking. Hanna Kristensen fra Baptisternes Kvindeforbund ønsker at gå 
ind i Menneskerettighedsgruppen også med dette fokus. Alice Brask vil finde en 
repræsentant fra Malteserraadet, der kan være med i Menneskerettighedsgruppen. 

  
3. Nyt navn for Mellemkirkeligt Arbejdsforum? Introduktion ved Rita Jørgensen. 

 Et nyt navn har været drøftet siden fællesmødet i november 2008. Stående Udvalg 
indstiller til at navnet ændres til Økumenisk Forum. Der blev udtrykt glæde over, at ordet 
’økumenisk’ er kommet tilbage igen. På sigt burde man overveje at omdøbe alle 
projektgrupperne til ’økumenis…’ f.eks. ’Økumenisk klimagruppe’, etc.  

 



 - MA indstiller til, at Rådet godkender navnet Økumenisk Forum. Da der som følge af 

navneændring vil skulle ændres i Danske Kirkers Råds vedtægter, kræver det en beslutning på 

hinanden to følgende rådsmøder. 

  

4. Inspirationsdag i 2009? Introduktion ved Alice Pedersen 

 Stående Udvalg arrangerede en Inspirationsdag i januar 2009, men den blev aflyst pga. 
for få tilmeldte. I den forbindelse blev det drøftet, om man overhovedet finder behov for 
en sådan dag.  

 Det blev klart, at der ikke var tale om en forkert dato eller et forkert indhold, men 
simpelthen, at der er så mange aktiviteter allerede, at repræsentanter mfl. ikke kan gå 
ind i yderligere. Der er simpelthen grænser for, hvor meget man kan aktivere de aktive  

  
Det er allerede glimrende med de 2 årlige møder i MA. Desuden anses Danske 
Kirkedage for at være det store økumeniske arrangement i Danmark, hvor man melder 
sig til. Desuden blive der ytret ønske om, at det skulle indskærpes, at der kom flere unge 
med til de økumeniske sammenhænge – også møder i MA.   

 
5. Orientering fra Danske Kirkedage ved Poul Erik Knudsen 

Poul Erik Knudsen orienterede fra arbejdet med Danske Kirkedage 2010 i Styrelse, 
Præsidium og Komite. Arbejdet går godt og der er skub i det. Viborg Stift er tæt knyttet 
til arbejdet.  
Der kommer til at ske mange forskellige ting på Kirkedagene bl.a. pga. 100-året for 
verdensmissionsbevægelsen. Der kommer til at være festspil i anledning af Viborgs 950-
års jubilæum som Stiftsby. Der kommer til at være en stor ungdomslejr for de unge op til 
20 år. Der kommer et Mulighedernes Marked, koncerter, udstillinger mm.  
 
Det blev tilføjet fra repræsentanterne, at det er vigtigt at tænke unge med ind i 
programmet, således at ungdomsprogrammet ikke bare kommer til at køre parallelt.  
I forbindelse med Programudvalgets forberedelser er kirker og organisationer blevet 
opfordret til at komme med ideer mm. I den forbindelse blev der gjort opmærksom på, 
at det er vigtigt, at Programudvalget responderer på de ideer, der kommer ind.  
 
Afslutningsvist blev det tilføjet, at det var utilfredsstillende, at der ikke var nok tid til at 
drøfte planlægningen af Danske Kirkedage. Derfor vil det blive genoptaget under 
Rådsmødet samme eftermiddag under punktet angående Årsberetning 2008.   

 
6. Eventuelt 

Intet til referat. 


