
Fællesmøde i Danske Kirkers Råd 17. januar 2017  

Sted: Den katolske Kirkes menighedslokaler, Bredgade, København K.  

 

Deltagere: Johannes Hansen (Apostolsk Kirke), Preben Brohus (Apostolsk Kirke), Per Beck (Baptistkirken), 

Bent Hylleberg (Baptistkirken), Lone Møller-Hansen (Baptistkirken), Henrik Stubkjær (Danske Kirkers 

Råd), Pia Duebjerg Andersen (Danske Baptisters Kvindenetværk), Hanna Smidt (Danske Kirkers Råd), 

Maria Pedersen (Danske Kirkers Råd), Mads Christoffersen (Danske Kirkers Råd), Karen-Bolette Berg (De 

grønne Pigespejdere), Czeslaw Kozon (Den katolske Kirke), Ole Andreas Dahl (Den ortodokse Kirke), Poul 

Sebbelov (Den ortodokse Kirke), Aleksandar Samardzic (Den serbisk-ortodokse Kirke), Birger Nygaard 

(Folkekirken/MKR), Christian Roar Pedersen (Folkekirken), Jørgen Thaarup (Metodistkirken), Finn Kier-

Hansen (Missionsforbundet), John Nielsen (Missionsforbundet), Synne Garff (Bibelselskabet), Helle 

Janderup Jensen (Danmarks Kirkelige Mediecenter), Inge-Lise Lollike (Danmarks økumeniske 

Kvindekomite), Birgitte Waming (Danmission), Karsten Bach (Dansk Oase), Lise Willer (Danske Baptisters 

Kvindenetværk), Jakob Rønnow (FDF), Birthe Juel Christensen (Folkekirkens Nødhjælp), Hannelise Tvedt 

(Frelsens Hær), Kristian Hein (Helsingør Stift), Ralf Amstrup (Helsingør Stift), Søren Dosenrode 

(Johanitterhjælpen), Anne Marie Boile Nielsen (KFUKs Sociale Arbejde), Helle Jarlmose (KFUKs Sociale 

Arbejde), Morten H. Sørensen (KFUM & K). Peter Villadsen (Kirkefondet), Allan Juel Jensen (Kirkeligt 

Centrum), Poul Møller Petersen (Kirkeligt Centrum), Karsten Fledelius (Københavns Stift), Tonny Jacobsen 

(Pinsekirken), Christian Frovin Lorentzen (Y’s Men Danmark), Gorm Skousen (Y’s Men Danmark), Peter 

Albek Noer (Aalborg Stift), Birgit Thomassen (Aalborg Stift), Elisabeth Lidell (Aarhus Stift), Bodil 

Therkelsen (Landsforeningen af Menighedsråd og Inge S. Lund (De grønne Pigespejdere).  

 

1. Velkommen ved formand Henrik Stubkjær 
Henrik Stubkjær bød kort velkommen til fællesmødet hvis hovedformål var at se fremad mod en 
kommende arbejdsplan for Danske Kirkers Råd 2017-19.  
 

2. Kort præsentationsrunde 
Se deltagerlisten ovenfor.  
 

3. Optagelse af Johanitterhjælpen 
Præsentation af Johanitterhjælpen ved Søren Dosenrode. 
- Johanitterhjælpen blev optaget i Økumenisk Forum.  
 

4. Hvor er Danske Kirkers Råd på vej hen? Samtale om Danske Kirkers Råd og arbejdet 2017-19. 
Facilitator: Konsulent Stig Fog  
Deltagerne drøftede i grupper, hvad DKR er til for og hvad vi skal arbejde med. Desuden blev 

deltagerne bedt om at prioritere de arbejdsområder, som DKR allerede nu beskæftiger sig med. 

Forretningsudvalget og sekretariatet vil arbejde videre med de tanker, der blev delt og de ønsker, 

der blev fremsat. Ved årsmødet 29. januar 2017 skal en ny arbejdsplan vedtages. 

Nedenfor er samlet nogle af de kommentarer, der kom frem ved mødet:   

a. Hvad ville der ske, hvis vi lukkede Danske Kirkers Råd? Hvad ville man savne? 



- Danske Kirkedage. 
- Grøn Kirke, kirkernes klimaengagement. 
- Kirkens stemme f.eks. i forbindelse med lovforslag (j. ’Imamloven’). Kritik og modstand, når det 

kræves. 
- Et fælles forum, et mødested, gør at vi har fred og dialog mellem kirkesamfund.  
- Vi måtte danne et nyt forum, hvor kirker/kirkelige organisationer mødes.  
- Enkeltpersoner ville nok ikke savne os og enkeltkirker ville nok have bilaterale samtaler, men 

der ville stadig være behov for et overordnet mødested. 
- Vi er nødt til fortsat at spørge, hvem vi er til for. Hvad er vores eksistensberettigelse.  
- Spørgsmålet er dog om den enkelte kirke/sammenslutning kan være dem de er uden at være 

en del af et større hele? 
 

b. Hvilken type organisation er Danske Kirkers Råd? 
1. Aktivisten: Nye dagsordener. 
2. Det folkelige: Rammer den enkelte. 
3. Den intellektuelle kreds: De store samtaler for den lille kreds.  
4. Postkassen: Til at sende breve videre.  
5. Frankeringsmaskinen 

- Deltagerne lagde vægt på forskellige aspekter af DKRs arbejde, der således viste, at vi var lidt af 
det hele.  

- Hvem skal ellers tale kirkernes sag, hvis ikke DKR gør det? 
- Vi har faktisk et sted, en adresse, hvor kirkerne er samlede. Det er vigtigt med en sådan kanal, 

når der efterspørges et svar fra kirkerne – både i den offentlige debat og i teologiske spørgsmål.  
- Enighed er ikke en forudsætning. Samtalen og de forskellige perspektiver er en 

eksistensberettigelse i sig selv.  
- Vi er også aktivistiske, men skal passe på med, at aktivismen i sig selv ikke splitter internt.  
- Den intellektuelle/akademiske samtale bekæmper fordomme om hinanden.  
- Det folkelige er Danske Kirkedage/Himmelske Dage. Det er blevet helt anderledes nu end 

tidligere. MEN det folkelige foregår jo lokalt i organisationer/kirker/sogne. På den måde er vi 
lidt fjerne fra det folkelige i vores daglige arbejde. Grøn Kirke har dog god kontakt lokalt. Vi 
inspirerer til det folkelige lokalt. Vi håber på, at Himmelske Dage i Herning lægger sig op af 
København i sin form. 
  

c. Arbejdsområder 
Vigtige arbejdsområder, der fortsat bør ligge i regi af Danske Kirkers Råd (prioriterede i fht 
deltagernes prioriteringer):  
1. Økumenisk Forum, Danske Kirkedage/Himmelske Dage (26)  

2. Teologiske samtaler (16)  

3. Frihed og lige vilkår (15)  

4. Migrantmenigheder (15) 

5. Grøn Kirke (14)  

6. Kristne i Mellemøsten (12)  

7. Trosoplæring (10)  

8. Religionsdialog (10)  

9. Anti-trafficking (2)  

10. Kirke, krop og menneskelige relationer (2) 

11. Frikirkeforum (2) 

12. Reformationsjubilæum (1) 



13. Repræsentationer (0) 

Andre foreslåede temaer:  

14. Afradikalisering  (1) 

15. Traumebehandling (1) 

16. Fattigdomsbekæmpelse (1) 

Det blev drøftet, at Frikirkeforum skulle sløjfes, idet Rådet (DKR) varetager deres interesser. 
Desuden var der ønske om, at det vigtige område anti-trafficking ikke længere skulle høre 
under DKR, men i stedet f.eks. KFUKs Sociale arbejde eller KIT, der arbejder med det – evt med 
repræsentation fra DKR.  
 

d. Brændende platform? 
Hvad er det vigtigste, Danske Kirkers Råd må forholde sig til? 

- Et massivt traditionstab. Privatiseret religion. Sekularisering  
- Muslimer (dialog med muslimer, mission, konversion) 
- Kirken skal være den inviterende kirke – det er hvad mission er/centralt for den økumeniske 

bevægelse. Ikke mindst hvad angår de 700.000 (heraf 300.000 kristne migranter/flygtninge) 
uden for f.eks. folkekirken. 

- Klima og kloden. 
- Det kristne menneskesyn – menneskeværd i samfundet. Etik. Empatikrisen. Fattigdom 
- Økumenisk dannelse: Hvordan sikrer vi næste generation af økumenikere? De unge? 

 
 

Baggrund:  

Danske Kirkers Råd (DKR) skal have en ny arbejdsplan ved Årsmødet 2017. I den sammenhæng vil vi 

i de kommende måneder se på vores arbejdsområder og på organisationen som sådan.  

DKR har eksisteret siden 2004 og har gennem vores arbejde inden for en bred vifte af områder 

styrket det økumeniske samarbejde i Danmark som forum for samtaler og samarbejde mellem 

kirker og kirkelige organisationer, som talerør for kirker i samfundsdebatten, som serviceorgan for 

enkeltmedlemmer og med pilotprojekter og nye tiltag. Vi oplever i dag et godt samarbejde indadtil i 

organisationen og synlighed udadtil som vigtig kirkelig aktør. En proces skal nu i gang angående 

strategi for DKR som helhed og en gennemgang af vores mange arbejdsområder for at se fremad på 

DKR for 2017-19.  

 

Se Arbejdsplan 2014-16 for eksisterende arbejdsområder mm her: 

http://www.danskekirkersraad.dk/fileadmin/user/filer/dokumenter/DKR_Dokumenter/diverse/140

503_ENDELIG_Arbejdsplan_2014-16.pdf   

 

Se vedtægter for Danske Kirkers Råd her:  

http://www.danskekirkersraad.dk/fileadmin/user/filer/dokumenter/DKR_Dokumenter/130916_Un

derskrevne_vedtaegter.pdf 

 

Danske Kirkers Råds formål jf. vedtægterne:  

http://www.danskekirkersraad.dk/fileadmin/user/filer/dokumenter/DKR_Dokumenter/diverse/140503_ENDELIG_Arbejdsplan_2014-16.pdf
http://www.danskekirkersraad.dk/fileadmin/user/filer/dokumenter/DKR_Dokumenter/diverse/140503_ENDELIG_Arbejdsplan_2014-16.pdf
http://www.danskekirkersraad.dk/fileadmin/user/filer/dokumenter/DKR_Dokumenter/130916_Underskrevne_vedtaegter.pdf
http://www.danskekirkersraad.dk/fileadmin/user/filer/dokumenter/DKR_Dokumenter/130916_Underskrevne_vedtaegter.pdf


– at være mødested for kristne kirkers samtale og samarbejde om forkyndelse, diakoni og mission. 
– at tage initiativ til studier og projekter, som anses for betydningsfulde for samarbejdet og 
fællesskabet mellem kirkerne. 
– at arbejde for at sikre kristne kirkers og trossamfunds frihed og lige vilkår inden for grundlovens 
bestemmelser om Folkekirken og andre trossamfund i Danmark. 
– at fremme kontakt og samarbejde mellem nationalt og internationalt kirkeliv samt at formidle og 
inspirere til samarbejde mellem menigheder i Danmark og udlandet. 
– at være ansvarlig for at oprette og drive Økumenisk Forum bestående af kristne kirker, 
trossamfund, menigheder og organisationer til økumenisk dialog og samarbejde om konkrete 
projekter. 
 

 

5. Kommende møder:  
Årsmøde:                     29 april kl 10-16.  
Rådsmøde:                  23 august 2017 kl 15-18 
Fællesmøde:               4 november 10-16 i København   
 

6. Evt. 
Der lød en stor tak til alle fremmødte. Det vidner om engagement og viljen til sammen at arbejder i 
DKR og være med til at præge årene fremover.  
 
På bordene var der lagt opfordringer om at være med i kampagnen ’Plant håb’ i 2017 symboliseret 
ved et brev med plantefrø og information om kampagnen. Se: http://www.gronkirke.dk/plant-
haab/   

 

 

http://www.gronkirke.dk/plant-haab/
http://www.gronkirke.dk/plant-haab/

