
 

 

 

 

 

 

 Frederiksberg d. 29. april 2015 

 

Til stede: Bitten S. Kjær (FDF), Christian Hein (Helsingør Stift), Ralf Amstrup (Helsingør Stift), Bess Serner-

Pedersen (Alpha-Danmark), Gunnar Bach Pedersen (Assisikredsen), Marianne Plum (Assisikredsen), Jacob 

B. Møller (Baptistkirken), Lone Møller-Hansen (Baptistkirken), Mogens Kjær (Danmission), Rita Jørgensen 

(Danske Kirkers Råd), Karen Bolette Berg (De grønne Pigespejdere og Herlev fælleskirkelige Udvalg), Erling 

Tiedemann (Den Katolske Kirke), Inge Lise Lollike (Danmarks Økumeniske Kvindekomite), Bente Kaysen 

(Fyens Stift), Lars Ole Jonssen (Fyens Stift), Alice Pedersen (KFUM/K), Poul Erik Knudsen (KFUM-

Spejderne og Mission Afrika), Karen Vibeke Klausen (Kirkeligt Centrum), Peter Götz (Missionsforbundet), 

Anne-Marie Sweeney (Den Anglikanske Kirke), Ole Lennart Andersen (Viborg Stift), Aase Rønkilde (Vor 

Frue Kirke), Peter Villadsen (Kirkefondet), Finn Dyrhagen (Kirkefondet), Steen Christiansen (Ys Men 

Danmark), Hanna Smidt (Danske Kirkers Råd), Maria Pedersen (Danske Kirkers Råd), Christian Pedersen 

(Folkekirken), Steen Vognsen (Roskilde Stift), Birger Nygaard (Folkekirkens mellemkirkelige Råd) og Mads 

Christoffersen (Danske Kirkers Råd).  

 

1. Velkommen ved Rita Jørgensen, formand for Stående Udvalg 

Mads Christoffersen indledte med en kort velkomst og en bøn.  

 

2. Godkendelse af dagsorden 

- Dagsorden godkendt. 

 

3. Navneopråb 

- Se ovenfor. 

 
4. Valg af stemmetællere 

- Hanna Smidt og Maria Pedersen blev valgt som stemmetællere. 

 

5. Danske Kirkedage ved formand for Styrelsen Bitten S. Kjær 

Styrelsens arbejde 

Bitten S. Kjær introducerede kort om styrelsen. Styrelsen sikrer kontinuiteten 

mellem Kirkedagene. Styrelsen samarbejder med den lokale styregruppe/komite.  

Peter Bangs Vej 1D 

DK-2000 Frederiksberg 

Danmark 

Tel + 45 3543 2943 

Fax + 45 3838 1793 

 dkr@danskekirkersraad.dk 

 www.danskekirkersraad.dk  

Referat for  

møde i Økumenisk Forum  

Den 25 april 2015 kl. 10.00  

Roskilde Baptistkirke 

Vindingevej 32A, 4000 Roskilde. 

Rettelser til referatet sendes til mc@danskekirkersraad.dk 

senest 4. maj 2015. Herefter betragtes referatet som godkendt. 

 

 

 

 

mailto:dkr@danskekirkersraad.dk
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Nyt fra Danske Kirkedage i København 

Danske Kirkedage 2016 hedder Himmelske Dage i København. Himmelske 

Dage bliver en festival – i krydsfeltet mellem kirke, kultur og samfund – der 

kommer til at befinde sig rundt om i byen.  

Der bliver fire overordnede temaer: 1) Etik (retning), 2) eksistens (rødder), 3) 

ånd (ro) og 4) ansvar (politik/samfund).   

Pladserne i København er blevet reserveret, således at vi kan være rundt om i 

byen. Nytorv bliver stedet for de store fællesarrangementer – herunder 

åbningsarrangement og stedet for de store talere.  

 

Der bliver tre forskellige åbningsgudstjenester med tre retningspræg: migrant, 

klassisk, eksperimentel. Herefter vandrer deltagerne til Nytorv til den fælles 

åbning.  

 

Der skal også være en fælles afslutningsgudstjeneste. Vi ved endnu ikke hvor, 

men vi knytter det sammen med et fællesmåltid.  

 

Himmelske dage bliver en festival med højt til loftet. Der er inviteret en række 

hovedtalere. Har man ideer til navne, skal man kontakte 

styregruppen/sekretariatet for Himmelske dage. Politikere og meningsdannere 

og alle de andre, der vil sætte dagsordenen, bliver budt op til dans omkring de 

store spørgsmål i livet – og i samfundet.  

 

Himmelske dage er en festival, hvor der er rum til refleksion, plads til meninger 

og mulighed for åben samtale. Konkret er der forslag om 200 ’samtalesofaer’, 

der vil blive placeret rundt om i byen. Her kan folk møde kendte og ukendte til 

samtale.  

  

Vi indledte en samtalesalon med hinanden med spørgsmål ud fra nogle 

’himmelske samtalekort’, som kan vække til inspiration til samtaler også i 

samtalesofaerne.  

 

Der er pt 25-30 projektgrupper i gang samtidig med et sekretariat og en lokal 

styregruppe. Hvis man vil vide mere om grupperne eller ønsker at være med, 

må man endelig kontakte sekretariatet. Der arbejdes desuden med at invitere 

hovedtalere og udvikle Mulighedernes Marked.  

 

Man kan være med til at præge Himmelske dage. Frivilliges, organisationers og 

kirkers medvirken er en hel central del af Himmelske dage. Dette er afgørende 

for, at festivalen bliver en succes.  

 

Styregruppen for Himmelske dage består af Birgitte Jeppesen (til 1. maj), Mia 

Rahr Jakobsen (fra 1. maj) og Torben Jeppesen. Kirsten Weiss Mose fra stiftet er 

knyttet til sekretariatet som kommunikationsansvarlig. Kaare Nielsen (Den 



Katolske Kirke) er med i styregruppen. Hans Grishauge og Jarle Tangstad 

(pinsekirken) danner formandskabet.  

 

Styrelsen består af formand Bitten S. Kjær (FDF), Bess Serner-Pedersen (Alpha-

Danmark), Henrik Bjørgo (Den katolske Kirke), Poul Kirk (pinsekirken), Nicolaj 

Hørlyck (KFUM/K) og Anne Mie Skak Johanson (Dansk Oase), Mads 

Christoffersen (DKR) er sekretær.  

 

Der arbejdes med økonomien. Der søges om midler fra fonde, Kirkeministeriet, 

kommunen, menigheder og provstier.  

 

7. Valg til Styrelsen for Danske Kirkedage 

Kasserer Poul Kirk (Frikirkenet) var på valg (genopstiller) 

Medlem Bess Serner-Pedersen var på valg (genopstiller) 

Bess Serner-Pedersen stiller op for 1 år. 

Bess Serner-Pedersen blev valgt som suppleant til og med Himmelske Dage 2016.  

Anne Mie Skak-Johanson (tidligere suppleant) blev valgt som medlem af styrelsen  

 

Desuden sidder formand Bitten S. Kjær (FDF), Nicolaj Hørlyck (KFUM/K), Henrik 

Bang Bjørgo (Den katolske Kirke) og suppleant Anne Mie Skak Johansson (Dansk 

Oase) med i Styrelsen.  

 

Alle var på forhånd opfordret til at finde kandidater til valget. Kandidater kan både 

komme fra medlemsskaren i Økumenisk Forum og fra Danske Kirkedage. 

Se medlemmerne her: www.danskekirkedage.dk  

 

8. Valg til Stående Udvalg 

Thorsten Rørbæk (Økumenisk Ungdom) var på valg (genopstiller).  

Karen-Bolette Berg (De grønne Pigespejdere) var på valg (genopstiller).  

 

Desuden sidder i Stående Udvalg: Rita Jørgensen, Jakob Rønnow (FDF) og Kaare H. 

Nielsen (Den katolske Kirke). 

 

Thorsten Rørbæk (Økumenisk Ungdom) blev genvalgt.  

Karen-Bolette Berg (De grønne Pigespejdere) blev genvalgt.  

 

Alle var på forhånd opfordret til at finde kandidater til valget.  

 
9. Orientering fra arbejdsgrupperne  

Grøn Kirke 

Der er mange aktiviteter i Grøn Kirke. Dog efterlyses flere frikirker og menigheder 

fra Den Katolske Kirke til at blive grønne kirker. Kirkelige organisationer kan også 

blive grønne. Der er pt 6 grønne kirkelige organisationer. En ny tjekliste for kirker 

og organisationer er ved at være klar. Man er velkommen til at kontakte 

http://www.danskekirkedage.dk/


sekretariatet, hvis man overvejer at blive Grøn Kirke eller Grøn Kirkelig 

Organisation.  

 

Grøn Kirke fik finansiering fra Miljøministeriets Pulje for Grønne Ildsjæle sidste år. 

Der har været 18 frivillige konsulenter sendt ud til de grønne kirker for at høre, 

hvordan det går og hvordan vi kan forbedre ordningen. Vi har holdt store 

begivenheder som klimagudstjenester, studietur til Samsø og kursusdage bl.a. i 

Aarhus Stift. 

 

Alle inviteres til at sidde med i Grøn Kirke-Gruppen. MEN hvis man ønsker at være 

mere løst tilknyttet kan det også være gennem begivenheder som f.eks. den 

kommende klimapilgrimsvandring frem mod COP21 i Paris – et samarbejde med 

Folkekirkens Nødhjælp, Areopagos og Korsvej. Vandringen sker som led i en global 

pilgrimsvandring fra slutningen af august til medio september. Lokale 

kirker/organisationer opfordres til at lave lokale vandringer, der kan tilknyttes som 

en slags stafet. Læs mere på www.klimapilgrim.dk. 

 

Fra Folkekirkens Udviklingsfond har vi fået midler til at arbejde med kirkens jorde. 

Det er et større arbejde, idet der ikke er et samlet register over kirkens jorde. 

Formålet er at arbejde med kirkens udearealer med et socialt, diakonalt og 

bæredygtigt perspektiv.  

- Vil man vide mere, kan man kontakte sekretariatet.  

  

Migrantmenigheder 

Mads Christoffersen orienterede kort om forberedelserne til dette års 

migrantkonference 14-16 maj 2015 i Middelfart. Det er syvende år i træk, at vi 

samler ca. 50 migrantpræster og menighedsledere. Der lød en særlig tak til Birthe 

Munck-Fairwood for det store arbejde med at finde deltagere og økonomisk 

dækning for konferencerne.  

- Er man interesseret i at være med, kan man kontakte sekretariatet.  

 

Kirke, krop og menneskelige relationer 

Gruppen står for både større og mindre arrangementer. F.eks. har gruppen stået for 

arrangementer i forbindelse med Kvindernes Internationale Kampdag 8. marts og 

arrangementer om sygdom og gudbilledlighed og endelig for mindre studiemøder 

om f.eks. opstandelsen.  

- Er man interesseret i gruppens arbejde – evt at blive medlem – kan man kontakte sekretariatet.  

 

10. Eventuelt 

- Intet til referat  

 

11. Kommende møder 

Forslag om at det kunne være i Jylland ellers i København. 

Det er fint, at årsmødet ligger på en lørdag så alle kan være med.  
 

http://www.klimapilgrim.dk/


For referatet: Mads Christoffersen 

 


