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 Frederiksberg d. 12. september 2017 

 

Til stede: Per Beck (Baptistkirken), Bent Hylleberg (Baptistkirken), Lone Møller-Hansen 

(Baptistkirken), Henrik Stubkjær (Danske Kirkers Råd), Hanna Smidt (Danske Kirkers Råd), 

Maria Pedersen (Danske Kirkers Råd), Mads Christoffersen (Danske Kirkers Råd), Anne Marie 

Sweeney (Den anglikanske Kirke), Czeslaw Kozon (Den katolske Kirke), Poul Sebbelov (Den 

ortodokse Kirke), Axel Bagheer (Den reformerte Synode), Jakob Rønnow (FDF), Birger Nygaard 

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

(Folkekirken), Hannelise Tvedt (Frelsens Hær), Levi Giversen (Frelsens Hær), Thorsten Rørbæk 

(KFUM/K), Mikael Wandt Laursen (Pinsekirken), Jørgen Thaarup (Metodistkirken), Finn Kier-

Hansen (Missionsforbundet), John Nielsen (Missionsforbundet), Tonny Jacobsen (Pinsekirken), 

Timothy Stewart ( ICC), Aase Rønkilde (Vor Frue Kirke) og Christian Frovin (Ys Men).  

 

Mødet blev afholdt i Den reformerte Kirke i København. 

Mødet blev indledt med oplæg om ’Teologi og kirkernes klimaengagement’ med fokus på 

teologien bag Paven encyklika ’Laudato Si’ ved præst Daniel Nørgaard, Den katolske 

Kirke med efterfølgende respons ved Biskop Peter Fischer-Møller, Roskilde Stift. 

 

  

1. Velkommen ved formand Henrik Stubkjær 

- også til nye medlemmer af Rådet. Christian Frovin fra Y’s Men er nyt medlem af 

Stående Udvalg og således også af Rådet.  
  

2. Nyt fra sekretariatet ved Mads Christoffersen 

Kort orientering om sekretariatets bistand til alle arbejdsgrupperne. Det 

økumeniske hæfte ’Noget om den kristne tro’ er nu kommet fra tryk. Hæftet vil 

blive sendt ud medio september med en pressemeddelelse og forslag til aktiviteter. 

Der lød en stor tak til den gruppe, der har udarbejdet hæftet.  
- Hæftet kan bestilles hos Bibelselskabet, der står for udgivelsen i samarbejde med DKR.   
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Hanna Smidt har sagt sin stilling op efter 11 gode år på DKRs sekretariat. Der lød 

en stor tak til hende for hendes engagement på sekretariatet.  
- Der afholdes afskedsreception for Hanna den 13 oktober kl 14 på DKRs sekretariat. Alle er 

velkomne. 

  

  

3. Opfølgning på ny lovgivning vedr. trossamfund 

Vi har lavet et langt og stort stykke arbejde for at påvirke forarbejdet til en 

religionslov, der nu er kommet til et egentlig forslag.  

 
DKR har indsendt høringssvar til forslag om Lov for trossamfund uden for folkekirken.  

Det er værd at bemærke, at der er kommet markante forbedringer fra det indledende 

arbejde til forslaget - f.eks. er kravet om demokratiske strukturer fjernet.  

 

Vedr. det obligatoriske kursus har vi kommet med indvendinger og anmoder om større 

fleksibilitet for dispensation. 

 

Årsregnskab skal sendes ind hvert år. Vi har anmodet om ikke at gøre den bureaukratiske 

arbejdsbyrde for tung. Det bør være nok at indsende et revideret regnskab. Det er godt 

med åbenhed. Ministeren siger, at det følger årsregnskabsloven, således at kravene stiger, 

des større en organisation/kirke er.  

 

Vedr. kirkebogsføring står der ikke noget i DKRs høringssvar. Den katolske Kirke har det 

med i deres høringssvar: Så længe der ikke er afklaring på, hvad der skal ske med 

civilregistreringen, bør det fortsat være muligt for kirkerne at fortsætte kirkebogsføringen.  

 

Metodistkirken har en paragraf med i deres høringssvar om kirkebogsføringen. De har et 

ambivalent forhold til kirkebogsføringen. Det er både et tab og en befrielse, fordi der for 

nærværende er fejl. Det bør være naturligt, at der er krav om samme type 

regnskabsaflæggelse for f.eks. tipsmidler og denne nye lov.  

 

Den Anglikanske Kirke er ved at ansætte en ny præst. Men de er i tvivl om, hvad 

det får af betydning for krav til den nye præst ifht lovgivningen. Skal kurset være 

på dansk – kan man være engelsktalende præst på kurset og skal man selv have 

tolk med? 

Mht. medlemmer af kirkerne skal man kunne dokumentere, at man er over 50 

medlemmer. I Baptistkirken vil det dog være nødvendigt at tage kontakt til alle 

kirkerne, da der ikke er et fællesregistrer. 

Frikirkenet har også sendt et høringssvar. Her ønsker de, at der i den nye lov sikres, 

at der kommer fritagelse for ejendomsskat for trossamfund.   
- Spørgsmål til Kirkeministeriet kan rettes til Danske Kirkers Råd, der så kan rette spørgsmålet 

videre.    
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- Forretningsudvalget vil have møder med departementschefen og kontorchefen. Det er vigtigt, 

fordi vi helt sikkert vil komme ud for mange udfordringer for vores medlemskirker.  

- Det er et problem, hvis vielser skal foregå på dansk. For Den Anglikanske Kirke er det absurd, 

hvis det skal foregå på dansk. DKR anbefaler, at det skal de fortsætte med. Hvis det bliver et 

problem retter vi fælles henvendelse.  

- Arbejdsgruppen Frihed og lige vilkår vil være det sted i DKR, hvor man kan rette henvendelse 

hvis man er i tvivl. Så vil de gå videre med det.  Også hvis man gør sig erfaringer, vil det være 

godt at melde dem ind, så DKR er vidende om de implikationer loven har.  

- DKR vil gå til Folkekirkens IT vedr. det problem, at vielser i frikirker bliver digitalt registreret i 

en folkekirke og således kommer det ikke til at fremgå, at vielsen har fundet sted i en frikirke. 

Hvis der foretages en bisættelse uden for folkekirken, kommer det til at fremstå som om, at der 

ikke er en præst til stede.  

 

Der lød en tak for det arbejde, DKR har lagt i at skrive høringssvaret. 

  

4. Arbejdsplanen 2017-19 
Ved årsmødet 2017 blev en ny arbejdsplan vedtaget. Men vi mangler en ordentlig drøftelse 

af vores arbejdsområde Økumenisk dialog og dannelse Desuden lægger 

Forretningsudvalget op til en større drøftelse om dette på vores Fællesmøde den 4. 

november.  

 

Orientering og drøftelse vedr. arbejdsområderne:  

a. Frihed og lige vilkår ved formand Bent Hylleberg – samt orientering om nyt 

netværk Religion og Samfund ved Henrik Stubkjær 

Der har været et godt samarbejde med Forretningsudvalget (FU). Der er sket 

utrolig meget på dette område inden for den seneste tid med 

Trossamfundsudvalg og lovforslag. Derfor er det vigtigt, at det er FU, der er 

gået i front her.  

Fra 2017 vil der være tre aktører under og med DKR på dette felt: 1) Frihed og 

lige vilkår, 2) FU og 3) det nye netværk Religion og samfund.  

 

- Der skal en ny sammensætning til i udvalget Frihed og lige vilkår. Der skal en ny repræsentant 

fra Folkekirken. Det vil være godt at få Michael Wandt Laursen (Frikirkenet) med. Det er tid til, 

at kirkesamfundene vælger nye/genvælge de tidligere repræsentanter.  

- Bent Hylleberg og Mads Christoffersen vil snarest indkalde til møde i udvalget Frihed og lige 

vilkår. Det er særdeles vigtigt at få udvalget op at køre igen som et ekspertudvalg. 

 

Et nyt netværk om Religion og samfund er under opstart. Det vil DKR være med i som 

paraply for kirkerne. Initiativet er taget af Jeppe Hedaa. Det bliver til en bred samling af 

kirker mm, der mødes i september. Det bliver samlet en gang om året. Desuden vil der 

være en mindre kreds, der mødes med politikere og taler om religion og samfund. 

Endelig vil man oprette en tænketank med eksperter med et par ansatte, der kan udtale 

sig også i medierne. Det naturlige har hidtil været, at DKR har ført an i denne proces.  
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- Vi skal være opmærksomme på, at Dansk Missionsråd også er engagerede i en sådan 

fortalervirksomhed men særligt med fokus på forfulgte kristne.  

- Desuden skal vi være opmærksomme på øvrige netværk, som f.eks. MKR er med i.  

 

b. Danske Kirkedage  

FU og styrelsen for Danske Kirkedage holder møde 14 september.  

Biskop Peter Skov Jakobsen har udtalt til KD, at han godt kunne tænke sig en 

større frekvens af Kirkedage i København. Det vil vi drøfte videre.  For os er det 

vigtigt, at det er økumenisk.  

Næste Himmelske Dage er i Herning. Det skal have fuld støtte. Men 

sideløbende med det må vi drøfte, hvordan vi gør det efter 2019. Det kunne 

være at flytte Himmelske Dage til København. Det vil FU drøfte videre med 

Styrelsen. Desuden vil man også drøfte kadencen for Danske Kirkedage f.eks. 

om det skal holdes hvert andet år i stedet for hvert tredje. Vi skal være bedre til 

at samle erfaringer og give dem videre.  

Strukturen i Kirkedage er også meget indviklet. Det kan vi gøre mere enkelt.  
- FU og styrelsen for Danske Kirkedage følger op på denne drøftelse. 

 

c. Økumenisk dialog og dannelse – hvad vil vi?  

Dette vil blive drøftet yderligere ved Fællesmødet 4 november.  
- Vi skal være opmærksomme på vores formål med også at arbejde diakoni og mission. Er der noget 

vi sammen vil gøre udadrettet vedr. sociale spørgsmål? Det skal med i Arbejdsplanen. 

 

d. Grøn Kirke ved Peter Fischer-Møller 

Peter Fischer-Møller orienterede om de mange projekter under Grøn Kirke, der 

er i gang i øjeblikket. Herunder ’Kirkens Jorder’, Erasmus-projektet, der så småt 

er ved at slutte og Plant Håb-kampagnen.  

Desuden er Grøn Kirke og Danske Kirkers Råd ved at få nye hjemmesider. 

Endelig udkommer Grøn Kirke med hæftet ’Det bæredygtige alterbord’ inden 

længe.  

 

e. Øvrige netværksrelationer ved Mads Christoffersen 

Vi afventer Folkekirkens mellemkirkelige Råd for et muligt samarbejde om en 

platform vedr. migrantmenigheder.  

Vedr. interreligiøs dialog har vi netop fået midler fra Danmission/UM til en 

udgivelse og en lille film om vores dialogarbejde i Danmark og Mellemøsten. 

Det arbejder sekretariatet videre med i september. Projektet forventes afsluttet 

ultimo november.  

  

5. DR og trosstoffet ved Tonny Jakobsen 

Forretningsudvalget har taget initiativ til en henvendelse til DR vedr. nedskæring i 

trosstoffet.   
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Vi argumenterer for tro generelt. Vi vil argumentere for tro på tro på troens egne 

præmisser.  
- Henvendelsen er vedtaget med fuld støtte. De fire vigtigste anliggender skal gøres klare. Vi skal 

overveje at skære i teksten. Indholdet er godkendt. Vi skal have det på én side. Mads 

Christoffersen følger op med FU og sender det af sted. Vi skal følge op med pressearbejde.  

- Vi sender det til generaldirektøren og bestyrelsesformanden og ud til medier og medlemskirkerne. 

- Vi sender det til relevante politikere.  

 

6. Økonomi ved kasserer Aase Rønkilde 

Der er kommet et nyt format for regnskab. Det skal skabe bedre overblik over 

Danske Kirkers Råds mange projekter. Det tager dog nogen tid at få kørt i gang.  

Status er samlet set, at vi har ca. 600.000 til rådighed. Det betyder, at det ser ud til, 

at vi kommer igennem året med en økonomi i balance. FU følger økonomien nøje.  
  

7. Kommende møder 

FU-møder: 14 september 

Fællesmøde: 4. november kl 10-16 i København 

Rådsmøder: 29 Januar kl 15-18.  

Årsmøde: 2. juni kl 10-16 

  

8. Kommende arrangementer: 

Danske Kirkers Råd er medarrangør på dette økumeniske arrangement 1.-3. 

december 2017: Økumenisk seminar og jubilæumsgudstjeneste i reformations tegn. 

Det er vigtigt, at repræsentanter og deres kirkesamfund er repræsenteret. Læs mere 

her:   

http://www.danskekirkersraad.dk/kalenderdata/begivenhed/calendar/2017/12/01/e

vent/tx_cal_phpicalendar/OEkumenisk_seminar_og_jubilaeumsgudstjeneste_i_refo

rmationens_tegn/?tx_cal_controller%5Blastview%5D=view-list%7Cpage_id-

346&cHash=3bb26ea050b61debe763dfd17f75da46   

 

9. Evt 

Peter Fischer-Møller orienterede om høringen ’Danmark FRIT for religion’ den 24 

november i Landstingssalen. 

 

  

For referatet: Mads Christoffersen 
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