
21 marts 2018  
Møde i Forretningsudvalget for Danske Kirkers Råd 
Sted: Den katolske Kirke. Gammel Kongevej 15, København.  
 
Til stede: Henrik Stubkjær, Czeslaw Kozon, Lone Møller-Hansen, Aase Rønkilde, Tonny Jakobsen og Mads 
Christoffersen. 
Afbud: Peter Fischer-Møller og Thorsten Rørbæk 
  

1. Velkommen ved Henrik Stubkjær 
Godkendelse af dagsorden – evt. nye punkter? 
Nye samtalepunkter under Eventuelt.  
  

2. Nyt fra sekretariatet 
Årsberetningen er ved at være færdig. Den bliver ikke trykt men laves i et printvenligt format.   
Der blev holdt møde for de nordisk-baltiske sekretærer i Sigtuna 27 februar-1 marts. Mads 
Christoffersen og Thorsten Rørbæk var med fra hhv DKR og MKR.  Det giver god mening med disse 
netværksmøder.  
Mads Christoffersen har været i Costa Rica på interreligiøs konference for at fortælle om DKRs 
interreligiøse arbejde 2012-16. Det blev modtaget særdeles positivt.   
Mia Toldam Korsgård er kommet godt i gang og er bl.a. i gang med at forberede kursus Roskilde 
Stift og i Aalborg Stift sammen med stiftsudvalgene: http://www.gronkirke.dk/wp-
content/uploads/2018/03/Invitation-til-kursus-i-Gr%C3%B8n-Kirkeg%C3%A5rdsdrift-i-Aalborg.pdf  
Desuden afholdes der håbskonference 24 oktober i regi af Grøn Kirke.   
  

3. Opfølgning på møde med styrelsen for Danske Kirkedage 
a. Tilbagemeldinger fra hhv folkekirkens biskopper, frikirkerne og Den katolske Kirke vedr. model 

for styring/finansiering. 
 

Vedr. finansiering 
I Baptistkirken har man sat Himmelske Dage på som indsamlingsmål. Men de har ikke mulighed 
for fast at betale. 
I Frikirkenet vil man arbejde på at få det med ind som budgetmål. Desuden har man taget 
kontakt til frikirker i Herning og omegn. 
- Vi arbejder fortsat på i alt 300.000 kr. fra kirkesamfund uden for Folkekirken.  
 
- Den Katolske Kirke, Baptistkirken, Missionsforbundet og Frelsens Hær kan samlet stå for 

100.000 – 25.000 hver.  
- Frikirkenet arbejder for 200.000. 
 
Viborg Stift har lige besluttet at give en million fordelt over to år. Desuden 11 provstier, der 
donerer 50.000 hver – dog 100.000 fra hver af de to provstier i Herning. 
 
Henrik Stubkjær har været i kontakt med borgmesteren i Herning og kulturborgmesteren. De 
bakker begge op om Himmelske Dage på Heden nu. 
- Mads Christoffersen sender en reminder til Tonny, Lone og Kozon 

 
Vedr. strukturen for de fremtidige Himmelske Dage 
Vi har nu en model for et kommende Danske Kirkedage. Men vi mangler en arbejdsbeskrivelse 
– og fordeling mellem Center for Himmelske Dage, styrelsen og komiteen. Vi skal lave en 
beskrivelse af hvad værdi og formål er for Danske Kirkedage.  

http://www.gronkirke.dk/wp-content/uploads/2018/03/Invitation-til-kursus-i-Gr%C3%B8n-Kirkeg%C3%A5rdsdrift-i-Aalborg.pdf
http://www.gronkirke.dk/wp-content/uploads/2018/03/Invitation-til-kursus-i-Gr%C3%B8n-Kirkeg%C3%A5rdsdrift-i-Aalborg.pdf


 
Det er vigtigt, at vi har Peter Skov-Jakobsen med om bord. Vi vil arbejde for åbenhed.  
Hvem bestemmer temaet? Hvem bestemmer de vigtigste talere? Hvem løser konflikterne? 
Hvem rejser pengene til de enkelte Himmelske Dage? 
Københavns Biskop og en frikirke/katolik, der vælges af Danske Kirkers Råds FU. 
Der er tale om en 6-årig forsøgsperiode. 
  

b. Næste skridt? 
- Mads Christoffersen laver et papir på dette inden påske. 
- Frikirkerne og Den katolske Kirke finder ud af, hvor meget de kan finansiere. 
 

c. Styrelsen – Der skal vælges ny formand og et 2 nye medlemmer. 
Kunne man lave en model med en overgangsperiode for styrelsen frem til årsmødet 2019? 
- FU ønsker at den nuværende størrelse på styrelsen med 5 medlemmer fortsætter til og med 

Herning 2019. Derefter etableres en ny styrelse med 7 medlemmer jf modellen for de nye 
Kirkedage.  

- FU bakker op om Poul Kirk som formand til og med Herning 2019.  
- FU bakker op om, at vi arbejder med at finde repræsentanter fra Den katolske Kirke, 

FDF/KFUM og K. mfl. Således at sammensætningen af styrelsens repræsentation forbliver 
nogenlunde den samme som nu, om end der skal vælges 3 nye medlemmer af styrelsen ved 
vores Årsmøde 2018.  

  
d. Andet 

  
4. Opfølgning på samtale om Kirken og verdensmålene 

En række kirker og kirkelige organisationer er nu gået sammen for at drøfte, hvordan vi fælles kan 
være med til at engagere kirkerne. Der er møde igen den 30 april. 
Kirker og kirkelige organisationer ønsker at lave et Verdensmålstelt/cafe.  

- FU opfordrer til at vi kontakter Grundfos, Siemens, LEGO og Bestsellers. 
  

5. Kærshovedgaard ved Tonny 
Skal DKR komme med en udtalelse? Der er en meget rå tone fra vores regerings side om at gøre det 
så utåleligt som muligt. Der bor ca 400 mennesker på Kærshovedgaard. En del kirkelige 
repræsentanter har stået for et debatmøde i sidste måned. Er det noget, vi vil gå ind i? 
Henrik Stubkjær har haft et rigtig godt møde med de ansatte.  

- Mads Christoffersen skriver til Karin Vestergaard (og gruppen), at vi har drøftet sagen, og 
de må skrive til os, hvis de ønsker, at vi går ind i det.  

 
6. Økumenisk dialog og dannelse 

a. Se vedhæftede formål mm som opfølgning på indledende møde. Der afholdes møde i 
arbejdsgruppen 23 april. 

- FU godkender arbejdspapiret til brug for Arbejdsplanen 2017-19. 
- Det vil være godt at få et forskningsperspektiv med indover. Vi bør se på, hvem der er bl.a. 

på Aarhus Universitet (heriblandt Jakob Egeris Thorsen), hvordan vi får flere studerende. 
 

b. Dåb og dåbssyn. Vil det være en ide at drøfte dåb og dåbsyn og gensidig anerkendelse 
mellem DKRs medlemskirker? Forslag ved Thorsten Rørbæk.    
Det er vanskeligt for Baptistkirken at skrive under på vegne af én samlet Baptistkirke 
grunder deres syn på den selvstændige menighed (kongretionalistiske kirkesyn).  
 



- Tiden er inde til den samtale. Vi vil invitere til en arbejdsgruppe med dette arbejdsfokus.  
Det vil være godt, hvis Thorsten kunne være sekretær for gruppen. En formand kan vi finde i 
gruppen.  
 
Kirkefondet og Københavns Universitet står for en konference om dåb i Folkekirken 10/11-
18. Her vil DKR blive inviteret til at holde et oplæg om dåbssyn uden for folkekirken. 

- Mads Christoffersen foreslår, at Jørgen Thaarup bliver oplægsholder i den sammenhæng. 
 

7. CEC Assembly (juni 2018) 
Der er Assembly i Novi Sad, Serbien, 31 maj- 6 juni.  

- Mads Christoffersen deltager 3-6 juni 2018.  
 
Se vedhæftede Memorandum of Understanding som KEK har sendt til alle de nationale kirkeråd. 
Kan vi godkende det?  
De øvrige nordiske lande har skrevet under. Men det vil være relevant at bemærke, at vi ønsker at 
forsætte det gode samarbejde som hidtil gennem bl.a. associeret medlemskab, de europæiske 
generalsekretærmøder mm. Men spørgsmålet er om, de forventer økonomisk støtte fra DKR? 
Sveriges Kristne Råd har spurgt vedr. forventninger om økonomi, men har ikke fået svar.  

- Vi skriver under men med det forbehold, at vi ikke kan betale et kontingent.  
 

8. Folkemødet 2018  
a. Teltet Mellem Himmel & Jord 
b. DKRs debatter – og repræsentanter ved andre debatter? Hvem vil være interesserede i at være 

med i andre debatter – og om hvad - på vegne af DKR? 
Torsdag: DKR står for åbningssamtalen om håb.  
DKR står for en debat om tro i samfundet.  
 

c. Gudstjeneste søndag kl 1030. 
Lone Møller-Hansen, Mads Christoffersen står for den økumeniske gudstjeneste med en bred 
vifte af kirkelige repræsentanter. Margrethe Auken prædiker ved gudstjenesten. 
 

d. Andet  
Mads Christoffersen skriver ud til diverse organisationer/debatter om at få DKR/FU med til 
debatterne.  
- Mads Christoffersen skriver et oplæg og sender det til FU. 
 

9. Årsmøde 2. juni 
 

- Tema? Samtalepartnere/oplægsholdere? 
 
Forretningsudvalget foreslår:  
Politik/lovgivning? 
Samskabelse/borgerindvolvering? Det sociale arbejde; samarbejde mellem kirker og 
kommuner/politikere.  
Esben Tulsgaard (Aarhus), Mikael Laursen, Stadsdirektør i Aarhus (Niels Højbjerg), Troels Ravn 
formand for Socialudvalget.  
 
Omskæringsforbud – bliver det næste et forbud mod barnedåb? Modstand mod religiøse 
beslutninger på barnets vegne.  

- Forslagene sendes til Stående Udvalg.  



 
- Sted? Forretningsudvalget foreslår Den Svensk Kirke ved Østerport. 

 
- Valg? Kandidater 

Lone Møller-Hansen er på valg. Bent Hylleberg stiller op for Baptistkirken. 
Tonny Jakobsen er på valg og genopstiller. 
 

- Andet? 
  

10. Økonomi 
Årsregnskab 2017 er sendt til underskrift. 
Aase Rønkilde gennemgik regnskabet.  
Der var anerkendelse af det store arbejde og de mange projekter, vi har gang i i Danske Kirkers Råd. 
 
  

11. Kommende møder: 
FU-møder:  
3 maj 2018 kl. 10-13 
16 august kl. 10-13 
2 oktober kl. 10-13 
12 december kl. 10-13 

  
Årsmøde: 2. juni 2018 kl 10-16  
Rådsmøde: 29 august kl 15-18 
Fællesmøde: 3 november kl 10-16 
 
Lone Møller-Hansen kan ikke være med ved FU-mødet 3. maj. Henrik Stubkjær kan ikke være med 
ved Årsmødet 2. juni.  
  

12. Evt. 
Vedr. TV2 og de kirkelige fællesskaber 
TV2 lavede en konkurrence om fantastiske fællesskaber.  Specifikt ønskede man ikke, at politiske og 
religiøse fællesskaber var med, da ’de splittede’ og ikke samlede. DUF har været inde over med 
kritik af det oplæg. TV2 har nu ændret oplægget, således at politiske og religiøse fællesskaber godt 
kan være med. Frikirkenet har inviteret TV2 Regioner til at mødes med de kirkelige fællesskaber 
lokalt.   
 
Vedr. forkynderkursus 
- Mads Christoffersen ringer til Pernille Esdahl 

 
Præster uden for folkekirken vedr. attest bisættelser. 
- Vi skal huske at følge op på det. 

 


