
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Frederiksberg d. 13. september 2016 

 

Til stede: Aleksandar Samardžić (Den serbisk-ortodokse kirke), Peter Fischer-Møller (folkekirken), Lone 

Møller Hansen (Baptistkirken), Tonny Jacobsen (Pinsekirken), Finn Kier-Hansen (Missionsforundet), Poul 

Sebbelov (Den ortodokse kirke), Preben Brohus (Apostolsk Kirke), Johannes Hansen (Apostolsk Kirke), 

Hannelise Tvedt (Frelsens Hær), Per Beck (Baptistkirken), Bent Hylleberg (Baptistkirken), John Nielsen 

(Missionsforbundet), Czeslaw Kozon (Den katolske kirke), Kaare H. Nielsen (Den Katolske Kirke), Christian 

Pedersen (Folkekirkens Mellemkirkelige Råd), Pia Duebjerg Andersen (Danske Baptisters Kvindenetværk), 

Karen Bolette Berg (De Grønne Pigespejdere), Jørgen Thaarup (Metodistkirken), Frehiwet Desta (ICC), 

Jacob Rönnow (FDF), Annemarie Sweeney (St. Alban’s Church), Maria Pedersen (DKR), Hanna Smidt 

(DKR) og Mads Christoffersen (DKR). 

Gæster: Mogens Mogensen  

 

Indledende oplæg ved Mogens Mogensen 

Mogens Mogensen, formand for Folkekirkens mellemkirkelige Råd, blogger og konsulent, gav sit 

syn på den seneste tids lovforslag på det religiøse område: Hvorfor kommer disse lovforslag, hvad 

er de et udtryk for og hvordan har responsen været på dem? Herefter var der en kort respons ved 

Danske Kirkers Råds næstformand Tonny Jacobsen og drøftelse i Rådet. 

 

Se desuden Mogens Mogensens blog for nogle af de perspektiver, han fremlagde for Rådet: 

https://mogenssmogensen.wordpress.com/  

 

I den efterfølgende drøftelse blev der redegjort for Danske Kirkers Råds (DKR) arbejde med 

enighedspapiret og de efterfølgende lovforslag. DKR har holdt møde med Kirkeminister Bertel 

Haarder og har indsendt høringssvar til to af lovforslagene (se nedenfor). Desuden vil der komme 

et indlæg i Politiken inden længe.  

 

I drøftelsen kom Rådet ind på forholdene omkring vielsesbemyndigelse som centralt for 

godkendelsen af trossamfund. Desuden berørte drøftelsen det forhold, at lovforslaget søger at 

ramme eksempler på imamer, men sådan set mistænkeliggør såvel muslimer som kristne over en 

bred kam. Det medførte yderlige en diskussion om kristendom og islam og vores dialog med 

muslimer samt en drøftelse af religionens rolle i bekæmpelse af ekstremisme.  

Peter Bangs Vej 1 

DK-2000 Frederiksberg 

Danmark 
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Fra Trossamfundsudvalget forlyder det, at vi vil få invitationer til tre høringsmøder rundt om i 

landet. 

  

 

1. Velkommen ved næstformand Tonny Jacobsen  

- Velkommen til nye repræsentanter. Præsentation af det nye forretningsudvalg.  

Det nye forretningsudvalg består af Henrik Stubkjær (formand), Tonny Jacobsen (Pinsekirken, 

næstformand), Biskop Czeslaw Kozon (Den katolske Kirke), Biskop Peter Fischer-Møller 

(Folkekirken), Lone Møller-Hansen (Baptistkirken), Aase Rønkilde (kasserer) og Mads 

Christoffersen.  

 

2. Nyt fra  

a. Sekretariatet ved Mads Christoffersen  

- Arbejdsgrupperne er i gang igen efter sommerferien.  

- Vi har bl.a. arbejdet med de lovforslag, der er kommet. Forretningsudvalget har sendt 

høringssvar til to af lovforslagene (udsendt inden mødet). 

- Vi er sammen med Folkekirkens mellemkirkelige Råd (MKR) og Folkekirkens Nødhjælp (FKN) i 

Kirkernes Verdensråd med i Kirkernes Verdensråds økumeniske ledsagerprogram -Ecumenical 

Accompaniment Programme in Palestine and Israel (EAPPI) - i Jerusalem og på Vestbredden. Vi 

sender igen i år et hold på 4 personer af sted. Derfor har vi netop stået for et forberedelsesforløb 

for de fire ledsagere.  

- Vi har afsluttet de to dialogkonferencer, som Kontaktgruppen har været medarrangør af. Derfor 

skal vi nu i gang med en evaluering og Mads Christoffersen skal til at skrive den afsluttende 

rapport og lave regnskab. 

 

b. Danske Kirkedage – visionsdag 1 oktober i Herning ved Mads Christoffersen  

En foreløbig komite er nedsat med sognepræst Jens Christian Kirk (Folkekirken, Snejbjerg Sogn) 

som formand og Lars Bo Olesen (Frikirkenet) som næstformand. Anne Mie Skak Johanson er med 

som sekretær for komiteen. Det er afgørende, at Viborg Stift er gået ind i arbejdet med Danske 

Kirkedage. Biskop Henrik Stubkjær er personligt meget involveret i arbejdet.  

- Alle opfordres til at deltage på visionsdagen i Herning 1. oktober.   

 

c. Frihed og lige vilkår ved Bent Hylleberg  

Arbejdet med lovforslagene er lavet sammen med Forretningsudvalget.  

Desværre er provst Torben Hjul Andersen trådt ud af gruppen. Gruppen har fortsat et godt 

samarbejde med Lisbet Christoffersen og kontakt til Trossamfundsudvalget.  

 

d. Grøn Kirke ved Peter Fischer-Møller  

Grøn Kirke har på det seneste især arbejdet med projektet Kirkens Jorde med fokus på (folke-) 

kirkens landbrugsjord, hvordan det kan bruges til at inddrage lokalbefolkningen. Men også mange 

andre kirker er engageret i det. Der har været afholdt to konferencer og et hæfte er blevet lavet til 

inspirationer for kirker lokalt.  



Grøn Kirke var desuden med på årets kirkegårdskonference, hvor Peter Fischer-Møller fortalte om 

projektet.  

Lige nu er Klimagruppen i gang med at prioritere deres ideer for det videre arbejde. Der er mange 

ideer.  

Der er et godt samarbejde med stifterne. I sidste uge var der en studietur i Roskilde Stift, hvor 

deltagerne kunne se eksempler på anderledes brug af kirkens jorde.  

Grøn Kirke er stadig involveret i internationalt arbejde gennem Erasmus/EU og med de nordiske 

lande.  

Vi går ind i Skabelsestiden nu (1. september til 4. oktober), hvor kirker opfordres til at have særlig 

fokus på Skaberværket – en opfordring, der oprindeligt kom fra Den økumeniske Patriark. Pave 

Frans har erklæret, at 1. september er bededag for skaberværket.  

Vi har pt. 170 grønne kirker. Vi opfordrer i forbindelse med Reformationsjubilæet, at man planter 

håb ved lokale træplantninger og støtte til træplantning ude i verden. Plant Håb kampagnen blev 

lanceret på Danske Kirkedage 2016. 

 

e. Trosoplæring ved Jakob Rønnow 

Danske Kirkers Råd har for nogle år siden nedsat en bredt økumenisk sammensat gruppe, der er 

ved at lave et hæfte om kristen tro. Biskop Christian Alsted har været formand hidtil, men har nu 

været nødt til at stoppe grundet internationalt engagement i Metodistkirken. I stedet er Niels Iver 

Juul (Folkekirkens mellemkirkelige Råd) blevet valgt som formand. Der er medlemmer i gruppen 

fra hhv. Folkekirken, Den Katolske Kirke og frikirkerne.  

Hæftet vil blive udgivet  2. pinsedag 2018.  

 

Hæftet vil blive præsenteret Rådets medlemmer til en drøftelse. Hvis det skal have et fælles 

fodslag, skal der være en proces, hvor medlemskirkerne har mulighed for at komme med 

indvendinger.  

- Der skal være en rimelig høringstid, så repræsentanterne fra Rådet kan komme med deres tilslutning 

eller kritik. Så må vi se på, hvordan det bliver.  

- Nu har vi lavet en tekst. Vi skal ikke forholde os til, om den er dækkende i et og alt. Men det er en 

tekst om kristendom. Er der noget i teksten, som vi finder uacceptabelt? I så fald, må man påpege 

det.  

- Gruppens navn Trosoplæring er vanskeligt.  

   

3. Danske Kirkers Råds høringssvar til forslag om lovændringer.  

Indledning ved Tonny Jacobsen.  

 

a. Ændring af Straffeloven: Kriminalisering af visse ytringer.  

- Kort gennemgang af lovforslag og DKRs høringssvar.  

DKRs høringssvar ligger i forlængelse af det møde vi havde med Bertel Haarder i juni. Desuden 

nedsatte vi en lille juristgruppe, der har drøftet lovforslagene. På den baggrund har vi skrevet 

vores høringssvar.   

Der er generelt tale om negativ forskelsbehandling mellem religiøse forkyndere og øvrige 

meningsdannere.  

 



b. Ændring af Ægteskabsloven: Decorum og obligatorisk kursus  

- Kort gennemgang af lovforslag og DKRs høringssvar  

Samme skævhed ser man i forslag til ændring af ægteskabsloven som i forslaget til ændring af 

straffeloven. Her anbefaler DKR en lighed mellem alle religiøse forkyndere og de civile 

myndigheder.  

 

Vi har haft en dialog med muslimer og jøder om at få trossamfundene tilbage i Kirkeministeriet for 

nogle år siden. Men med denne konkrete sag har vi ikke arbejdet sammen med muslimerne om at 

lave en henvendelse.  

 

Det kunne gavne, at vi kom med en fælles henvendelse sammen med muslimer og jøder. 

Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne vil drøfte Danske Kirkers Råds høringssvar.  

- Rådet indstiller til, at man gennem Kontaktgruppen laver en fælles udtalelse om disse lovforslag 

også sammen med det jødiske samfund også sammen med Biskop Peter Skov-Jakobsen.   

 

Der er mange eksempler på, at muslimske organisationer rundt om i verden tager afstand fra vold 

og radikalisering. Men det er deprimerende, at når man f.eks. i en kronik tager afstand fra vold, 

beskyldes for at tale med to tunger. Som Danske Kirkers Råd har vi en forpligtelse, blev det anført, 

til at gå imod en sådan mistænkeliggørelseskultur.  

 

Den 5. september er der et møde på privat initiativ, hvor vi samler en række religiøse 

repræsentanter til at lave en fælles indsigelse mod den mistænkeliggørelse, der ligger i 

lovforslagene.  

 

Der var ros til det gode arbejde, der er gjort med høringssvaret.    

 

c. Øvrig opfølgning på lovforslag?  

Vi fortsætter samarbejdet i denne henseende for netop at arbejde mod mistænkeliggørelse af 

religion og religiøse forkyndere.  

 

4. The Church: Towards a Common Vision  

Ved Tonny Jacobsen  

Folkekirkens mellemkirkelige Råd stod den 24 august for en studiedag om Kirkernes Verdensråds 

dokument The Church: Towards a Common Vision. Tonny Jacobsen fortæller kort om dagen og de 

drøftelser, man havde.  

Læs mere: http://www.interchurch.dk/aktuelt/nyheder/hvad-vil-det-sige-at-vaere-kirke 

 

På dagen lød der en opfordring til, at Danske Kirkers Råd skulle stå for et svar på dokumentet. 

Sigtet er at styrke den gensidige forståelse og den gensidige forpligtelse. Det vil være godt med en 

fælles økumenisk respons.  

 

Der er meget arbejde i at lave et sådan svar. Derfor vil Folkekirkens mellemkirkelige Råd gerne 

stille arbejdskraft til rådighed.  

 

http://www.interchurch.dk/aktuelt/nyheder/hvad-vil-det-sige-at-vaere-kirke


I 2009 var der et godt arbejde i Danske Kirkers Råd om Faith and Orders dokument The Nature 

and Mission of the Church (foreløberen til Towards a Common Vision).  

- Det vil være godt at sikre denne kontinuitet med et økumenisk svar fra Danske Kirkers Råd. 

- Forretningsudvalget følger op. 

  

5. Økonomi ved Mads Christoffersen  

- Der var ønske om at periodebalancen bliver sendt ud med som bilag. 

 

6. Kommende møder  

 

Visionsdag Danske Kirkedage:  

1. oktober i Herning 10-14 

 

Fællesmøde:  

29. oktober 2016 kl. 10-15. Folkekirkens Hus i Aalborg. Christian Pedersen er kontaktperson   

 

Rådsmøder  

17. januar kl. 15-18. Den Katolske Kirke  

 

Årsmøde 2017:  

Dato sendes ud med referatet. 

 

7. Eventuelt  

- Der sendes et referat for vores evalueringsarrangement for Danske Kirkedage efter Styrelsen har 

haft sit møde 7 september.  

  
  

 


