
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frederiksberg d. 17. november 2011 
Tilstede:  

Bess Serner-Pedersen (Alpha-Danmark), Preben Brohus (Apostolsk Kirke), Jens Christensen (Baptistkirken), 

Holger Lam (Baptistkirken), Preben Schousboe (Bibelselskabet), Karin Lignel Christensen (Danske 

Baptisters Kvindenetværk), Anders Gadegaard (Danske Kirkers Råd), Rita Jørgensen (Danske Kirkers Råd), 

Inge S. Lund (De Grønne Pigespejdere), Preben Bakbo Sloth (Den folkekirkelige AIDS-tjeneste), Erling 

Tiedemann (Den Katolske Kirke), Linda Christoffersen (Exit), Johnny Pedersen (Exit), Jakob Rönnow (FDF), 

Christian Pedersen (Folkekirkens mellemkirkelige Råd), Peter Fischer-Møller (Folkekirkens mellemkirkelige 

Råd), Lennart Skov-Hansen (Folkekirkens Nødhjælp), Ole Sørensen (Fyens Stift), Dorte S. Tungelund 

(Haderslev Stift), Gethe Jakobsen (Herlev Fælleskirkelige Udvalg), Alice Pedersen (KFUM/K), Poul Erik 

Knudsen (KFUM-spejderne), Erik Mollerup (Kirkefondet), Karen Vibeke Klausen (Kirkeligt Centrum), 

Elisabeth Krarup (Kirkernes Integrationstjeneste), Hjørdis Høegh-Andersen (Lolland-Falster Stift), Peter 

Gabrielsen (Malteserraadet), Christian Alsted (Metodistkirken), Ole Birch (Metodistkirken), Lily Krarup 

(Mission Afrika), Peter Götz (Missionsforbundet), Jarle Tangstad (Pinsekirken), Benjamin Knudsen 

(Studentermenigheden i Århus), Helle Pahuus (Dansk Oase), Ole Andersen (Viborg Stift), Niels Thure 

Krarup (Viborg Stift), Bent Jensen (Y’s Men Danmark), Steen Christiansen (Y’s Men Danmark), Thorsten 

Rørbæk (Økumenisk Ungdom), Ole Madsen (Økumenisk Ungdom), Birgit Thomassen (Aalborg Stift), Anne 

Steenberg (Aalborg Stift), Christen Sinding (Danske Kirkedage), Viggo Ernst Thomsen (Danske Kirkedage), 

Birthe Willumsen (Danske Kirkers Råd), Mads Christoffersen (Danske Kirkers Råd), Hanna Smidt (Danske 

Kirkers Råd), Maria Pedersen (Danske Kirkers Råd), Ellen Margrethe Krabbe (Danske Kirkers Råd), Søster 

Merete Pelle Poulsen (Diakonissestiftelsen), Keld Balmer (Klimagruppen), Poul Kirk (Frikirkenet), Vibeke 

Lind (Kirkens Korshær), Marie Bohn (Økumenisk Ungdom) og Linda Rönnow (FDF). 

 

 

1. Velkommen ved Anders Gadegaard 

Der lød et særligt velkommen til nye repræsentanter.  

Desuden reflekterede Anders Gadegaard i sin velkomst over temaet for Kirkernes 

Verdensråds generalforsamling i Sydkorea sommeren 2013 ”Lead us to justice and peace” og 

henstillede til komiteen for Danske Kirkedage om at knytte temaet an til dette tema for 

Danske Kirkedage 2013. 

 

Peter Bangs Vej 1D 

DK-2000 Frederiksberg 

Danmark 

Tel + 45 3543 2943 

Fax + 45 3838 1793 

 dkr@danskekirkersraad.dk 

 www.danskekirkersraad.dk  

Giro 605 5710 

Endeligt referat for  

Fællesmøde for Danske Kirkers Råd, Økumenisk 

Forum og Danske Kirkedage. 

5. november 2011 kl. 14-16 på Hotel Nyborg Strand. 

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


2. Nyt fra 

Sekretariatet 
Mads Christoffersen takkede for det gode samarbejde mellem de mange engagerede i 

Danske Kirkers Råds forskellige arbejdsområder og sekretariatet. Desuden lød der en 

særlig tak til Birthe Willumsen, Preben Brohus og Ellen Margrethe Krabbe, der alle er 

frivillige på sekretariatet.  

I forbindelse med Fællesmødet havde sekretariatet lavet en samlet præsentation af de 

mange aktiviteter, der foregår i Danske Kirkers Råd det næste halve år, som f.eks. en 

international Helligtrekongersgudstjeneste den 6. januar kl. 19 i Københavns Domkirke. 

- Folderen med de mange aktiviteter sendes ud med referatet. 

 

Stående Udvalg 

Stående Udvalg står for planlægningen af Årsmødet 2012 i Danske Kirkers Råd. Temaet 

bliver ”Kristne og muslimer mellem dialog og mission”. Agnete Holm (Danmission) og 

Jakob Skovgaard-Petersen (Center for tværkulturelle og regionale studier) bliver 

hovedtalerne (bekræftes i december). 

Årsmødet holdes på Liselund i Slagelse.  

 

Klimagruppen  

Hanna Smidt fortalte om de nye materialer, der er blevet udviklet gennem de sidste 

måneder i Klimagruppen til såvel kirker som organisationer. Der er blevet udviklet en 

tjekliste for kirkelige organisationer, der også vil være grønne. Følgende 4 kirkelige 

organisationer blev udnævnt som Grøn Kirkelig Organisation med diplomer: 

Folkekirkens Nødhjælp, Folkekirkens mellemkirkelige Råds sekretariat, Dansk 

Missionsråds Udviklingsafdeling og Danske Kirkers Råd.  

Ønsker man yderligere information om, hvordan man bliver Grøn Kirke eller Grøn 

kirkelig organisation, kan man se mere på www.gronkirke.dk. Man kan også kontakte 

DKRs sekretariat. 

 

Krop, kirke og menneskelige relationer 

Inge Lund orienterede om Krop, kirke og menneskelige relationer. Gruppen arbejder 

med teologien bag arbejdsområdet. Vi arbejder for mere krop i kirken og mere kirke i 

kroppen. World Aids Day markeres både i København og Århus. Kvindernes 

internationale kampdag 8. marts markeres med en aften med debat og gudstjeneste i 

Trinitatis kirke. Der afholdes seminar om krop og kirke i Avedøre kirke den 8-10. juni. 

Alle er velkomne. 

 

Man kan læse mere om aktiviteterne på www.danskekirkersraad.dk  

 

3. Orientering om og drøftelse af Danske Kirkedage 2013 

a. Styrelsens arbejde ved formand for styrelsen Poul Erik Knudsen 

Styrelsen er med til at sikre kontinuiteten i Danske Kirkedage. Lige nu arbejdes der 

med at forberede Kirkedage i Aalborg 2013. Det er styrelsens opgave at samarbejde 

med den lokale komite og sikre den nationale og økumeniske bredde. Poul Kirk er 

blevet valgt som kasserer for styrelsen.  

http://www.gronkirke.dk/
http://www.danskekirkersraad.dk/


Danske Kirkedages styrelse består af Anne Mie Skak Johansson, Bess Serner-

Pedersen, Poul Kirk, Bitten S. Kjær og Poul Erik Knudsen (formand).  

 

b. Komiteens arbejde og forberedelserne til Aalborg 2013 ved formand for komiteen  

Formand Viggo Ernst Thomsen orienterede om forberedelserne til Danske 

Kirkedage. Alle udvalg har holdt deres første møder.  

 

Kirkedagsgudstjenester: Åbningsgudstjeneste i Gigantium (4500 personer) og 

afslutningsgudstjeneste i Aalborg Kongres- og kulturcenter (2500 personer). 

Pinsekirkens kor (400 pers) planlægger at deltage ved åbningsgudstjenesten 

 

Mølleparken lige ved kulturcenteret bliver campingområde for Danske Kirkedage. 

Kildeparken lige ved siden af bliver sted for børneaktiviteter. Udadvendte 

aktiviteter planlægges på havnefronten ved Utzoncenteret. Lederen af 

Utzoncenteret er med i lokaludvalget.  

 

Udendørs åbningstræf overvejes at blive afholdt på pladsen ved Domkirken. 

 

Tema for Danske Kirkedage 2013 er fastlagt:  

”Menneske, hvor er du?” 1. Mos kap. 3,9 (Adam, hvor er du?). Gud kalder på sit 

menneske både i skabelsen og i nyskabelsen.  

Muliggør undertemaer som: Sekularisering, menneskets ansvar for medskabningen 

og skaberværket (verden og politik), menneskets relation til Gud og mennesket 

(teologi, mission), menneskets ansvar for hinanden. 

o Fællesmødet bakkede op om dette tema. 

 

DANSKE Kirkedage – ikke Aalborgs! 

Danske Kirkedage er et nationalt og økumenisk foretagende, hvilket komiteen er 

meget opmærksom på – og derfor også opfordrer til medarbejderskab fra de mange 

kirker og kirkelige organisationer der står bag.Der skal sikres udsyn og vidsyn,  

Økumenisk og folkekirkelig bredde. Men der skal samtidig også være forståelse for 

at det i praksis også må handle om det muliges kunst indenfor de stramme 

økonomiske rammer der er. Fundraising er et stort arbejde og område.  

Samfinansiering og donorskab vil blive drøftet med kirker og organisationer, der 

kommer med konkrete ideer til indhold. Dog kan man sagtens komme med forslag 

til indhold uden at have en finansiering klar.    

 

Programudvalget vil meget gerne modtage ideer til programmet. Alle kirker og 

organisationer opfordres til at komme med forslag. 

 

Forslag til fundraising er MEGET velkomne. Folkekirkens Udviklingsfond skal 

søges. Kirkeministeriet skal søges om støtte til åbningsgudstjenesten. 

 

o Der var forslag om at knytte an til WCCs tema om retfærdig fred i 2013.  

 



c. Økonomi og kontingent 

Der er 54 kirker og organisationer med bag Danske Kirkedage. Både medlemmer af 

Danske Kirkers Råd og Økumenisk Forum og andre udefra kan være med.  

Det koster kr. 2.000 om året at være med. Kontingenterne er med til at sikre en 

grundøkonomi i Danske Kirkedage. 

o Danske Kirkers Råds sekretariat sender i de kommende uger invitationer ud til alle om 

at blive medlemmer og dermed bakke op om Danske Kirkedage. 

 

Vedr. Danske Kirkedages hjemmeside skal vi sikre en klar kommunikation og en 

velfungerende hjemmeside både med information og især et godt tilmeldingsmodul. 

Det skal fungere.  

 

Hvad angår fundraising skal vi se på muligheden for professionel fundraising. Der blev 

opfordret til at finde et professionelt firma, f.eks. Suell Fundraising. Det er godt også at 

søge støtte uden for de kirkelige rammer.  

 

o Danske Kirkedages og Danske Kirkers Råds nyhedsmail bliver samlet til én. Der 

vil komme nyt fra Danske Kirkedage i hver af DKRs nyhedsmail. Desuden vil 

der - når vi nærmer os Danske Kirkedage - komme nyhedsmails fra tid til anden 

(stigende frekvens) der kun omhandler Danske Kirkedage. 

Disse nyhedsmails udsendes fra sekretariatet, der løbende bliver orienteret om hvad der 

er sket af nyt i Danske Kirkedage. 

 

Læs mere på www.danskekirkedage.dk 
 

4. Økonomi ved kasserer Aase Rønkilde  

a. Kontingent 2012 – til beslutning.  

Der anmodes om en mindre kontingentstigning i forhold til det i 2010 varslede. 

o Kontingent 2012 blev vedtaget. 

  

b. Budget 2012 – til beslutning. 

Aase Rønkilde gennemgik budget 2012 med særlig fokus på hovedposterne.  

- Budget 2012 blev vedtaget 

 

c. Varsling af kontingent 2013 

- Det blev varslet, hvad kontingentet for 2013 kommer til at være på. 

 

5. Valg til planlægningsgruppe for Økumenisk Efterårskursus 

For at sikre en frikirkelig repræsentation i planlægningsgruppen opfordrer denne 

frikirkernes repræsentanter i Rådet/Økumenisk Forum til at finde en repræsentant til at 

være med til at planlægge Økumenisk Efterårskursus fremover. Det sker sammen med 

organisationerne bag kurset.  

- Ole Birch, Metodistkirken, er valgt til at sidde med foreløbig for et år. 

 

 

http://www.danskekirkedage.dk/


6. Kommende valg – til orientering 

Følgende er på valg ved årsmødet 2012: 

 

Forretningsudvalget:  

Peter Götz (Det Danske Missionsforbund) og Jens Christensen (Baptistkirken). 

 

Danske Kirkedages styrelse:  

Anne Mie Skak Johansson (Dansk Oase) og Bitten S. Kjær (FDF). 

 

Stående Udvalg:  

Jakob Rønnow (FDF) og Finn Kier-Hansen (YFC). 

 

Opfordring til at finde kandidater.   

 

7. Kommende møder: 

Rådsmøder 2012 

Den 6. januar kl. 15-18. Med efterfølgende migrantgudstjeneste i Københavns Domkirke. 

Mødet afholdes i Trinitatis Kirkes sognehus, Pilestræde 67 i København. Der er 

gudstjeneste efter Rådsmødet. 

 

Fællesmøde 2012  

3. november 2012 kl. 14-16 på Nyborg Strand. 

 

Årsmøde 

12. maj 2012. Liselund, Slagelse 

 

8. Evt. 

Økumenisk Efterårskursus 2011 blev drøftet og evalueret. 

Der blev opfordret til at få flere folk med fra frikirkerne og flere kirkeledere med. Vi skal 

finde ud af, hvordan vi kan få flere ledere og bredere repræsentation. Hvordan kan vi 

kommunikere ud, så folk føler sig mere forpligtet til at være med.  

 

Vi skal tænke, om vi ønsker at få lederskabet i alle kirker og kirkelige organisationer med 

og diskutere relevante problematikker.  

 

Forslag om at det bliver billigere. Måske man skulle holde flere forskellige økumeniske 

kurser. Kan man både lave noget bredt (græsrodsniveau) og noget mere fokuseret på 

kirkeledelsen.  

 

Det vigtigste er at mødes på tværs - ikke primært for programmet. Programmet risikerer at 

blive for nichepræget. Der er større problematikker, der er mere relevant og med større 

tyngde. F.eks. den missionale udfordring, krig og fred, kristen identitet, migration, 

hvordan udtrykker vi i fællesskab positivt, hvad kristendom er? 

Ordet ”kursus” appellerer ikke til kirkeledere. De vil hellere til konference, fest eller event. 

Der skal personlige invitationer ud – ikke mindst til kirkelederne. 



 

Exit gav udtryk for at denne samling skulle bruges bedre som netværk og styrkelse af 

samarbejdsrelationer.  

 

Økumenisk Ungdom må gøre brug af de øvrige organisationer, når der skal inviteres 

direkte og bredt.  

Migrantmenigheder bør være et fælles interessepunkt for alle kirker. Derfor er det et oplagt 

emne for næste års program.  

Temaet kan/bør også være en optakt til Danske Kirkedage – hvad forventer deltagerne sig 

af Danske Kirkedage og hvordan vil de bidrage til det?  

Efterårskurset skal præsenteres som årets økumeniske event. 

Med det emne, der var valgt var det en virkelig god form, vi havde valgt – herunder og 

især gruppearbejdet.  

- Mads Christoffersen sender kommentarerne videre til planlægningsgruppen. 

  


