
3. maj 2018  

Møde i Forretningsudvalget 

 

Til stede: Henrik Stubkjær, Aase Rønkilde, Peter Fischer-Møller, Tonny Jacobsen, Thorsten Rørbæk, Czeslaw 

Kozon og Mads Chrisroffersen 

Afbud: Lone Møller-Hansen  

  

1. Velkommen ved Henrik 
  

2. Nyt fra sekretariatet 
Det går godt på sekretariatet. Maria Pedersen arbejder godt med den løbende bogføring og Mia 
Toldam Korsgaard er kommet godt ind i arbejdet med Grøn Kirke og det indledende arbejde i 
arbejdsgruppen Økumenisk dialog og dannelse. 
Mads Christoffersen har netop skrevet en artikel til en bog om ’udfordringer til folkekirken’, der 
udgives af Eksistensen og Kirkeligt Centrum. 
Mads Christoffersen påbegynder sin uddannelse i konfliktmægling i efteråret.   
 

3. Nyt fra arbejdsgrupperne? 
- Grøn Kirke 

Der afholdes Håbskonference i forbindelse med Grøn Kirke i oktober. Desuden arbejdes der 
med kirkegårde – herunder kurser i Roskilde Stift og Aalborg Stift i løbe af maj. Martin Ishøy har 
været på Island og Peter Fischer-Møller skal til Uppsala og tale om Grøn Kirke. Der afholdes 
COP25 i Polen omkring 8 december. Her vil der være økumenisk tilstedeværelse, konference og 
markering.  
 
Vi vil sende en hilsen til Jakob Ellemann Jensen og fortælle, at vi arbejder med Grøn Kirke, 
miljø, kirkegårdsjorde. Vi vil gerne samarbejde med ham. 

- Mads Christoffersen sender et venligt brev til ham på vegne af Henrik Stubkjær og Danske 
Kirkers Råd. 
 

- Frihed og lige vilkår 
Gruppen er kommet i gang igen og nye medlemmer er kommet til. FU glæder sig til et godt 
samarbejde med gruppen.  
 

- Økumenisk dialog og dannelse 
Arbejdsgruppen er kommet i gang. Sarah Ziethen, fra Roskilde Stift, er blevet formand. Der er 
15 personer med i gruppen fordelt på tre projektgrupper.  
 
Henrik Stubkjær talte om, at KFUM/K og Viborg Stift evt planlægger en stor Taize gudstjeneste i 
Viborg Domkirke. Det vil være oplagt at arbejdsgruppen indgår et samarbejde med de kirkelige 
børne- og ungdomsorganisationer om dette. 
 
FU opfordrer til at kontakte universiteterne for at sikre det økumeniske perspektiv i uddannelse. 
  
  

4. Folkemødet 2018  
Danske Kirkers Råd står om torsdagen for  
- Samtalen ’Kan kirken redde kloden?’ -  om håb i en krisetid 
- Debat om Tro i samfundet 



- Noget om den kristne tro: Interviews om tro og samfundsengagement (indledning ved Henrik?) 
- Økumenisk gudstjeneste om søndagen med Fangekoret 
Folkekirkens telt holder sangarrangement søndag formiddag samtidig med, at der er gudstjeneste i 
Allinge Kirke. Det er meget uheldigt. Peter Fischer-Møller og Mads Christoffersen har talt med Ellen 
Aagaard om det.  
- Henrik Stubkjær følger op med folkekirken.dk  
  

5. Opfølgning på spørgsmålet om KM og de obligatoriske kurser for vielsesforrettere 
- Mads Christoffersen skriver til Pernille Esdahl og referer til Henriks samtale ved bispemødet. Vi 

har også talt med Peter Lodberg. Det undrer os, at man skal på det kursus, hvis allerede man 
har en stående bemyndigelse. Hun har godt nok sagt, at vi kan søge dispensation, men citer 
hende selv fra svarbrev til Mads Christoffersens brev (19 maj 2017). Cc Departementschefen, 
Henrik Stubkjær og Peter Lodberg.  

 
 

6. Opfølgning på debatindlæg om forslag om forbud mod omskæring?  
Det var godt, at vi kom af sted med debatindlægget med forsvar for trosfriheden. Det tegner til, at 

der ikke kommer et forbud, men dog på baggrund af forsvarspolitik og ikke religionsfrihed. Der har 

lydt en tak både fra Det jødiske Samfund og Muslimernes Fællesråd for vores indlæg.   

  

7. Opfølgning på ny struktur for Danske Kirkedage  
- Herunder orientering fra Bispemødet i april. 

Bispemødet hilser det velkomment, at man laver et forsøg med København 2021, et andet sted 
2023, København 2025. Men der er ikke udelt støtte til at lave en fælles ansøgning, hvis der nu 
også er andet man vil søge om. Enkelte biskopper reagerede på centerdannelsen. Københavns 
biskop vil først præsentere det for sine provster. Det er heller ikke et problem med et 
sekretariat i København.  
 
Den samlede økonomi er uklar. Vi skal lave et specifikt budget, hvoraf det tydeligt fremgår hvor 
meget vi forventer skal komme fra de lokale provstier. Københavns biskop anmoder om, at vi 
først derefter for hele bispekollegiet.  
 
Henrik Stubkjær og Peter Fischer-Møller vil tale med Peter Skov-Jakobsen, der så kan fremføre 
det for bispekollegiet.  
 
Peter Skov-Jakobsen gjorde det klart, at der skal være helt klar opbakning fra Danske Kirkers 
Råds forretningsudvalg og styrelse for kirkedage. Derfor kræver det en klar udmelding fra os.  
 

- Mads Christoffersen laver et realistisk budget inden 15 maj 2018.  
 

- Der er valg til styrelsen ved årsmødet 2018. Men kommer der nye vedtægter for DKR om 
Danske Kirkedage, må vi lukke den nuværende styrelse ned og begynde på ny med 7 
medlemmer i stedet for 5 medlemmer.  

 
- FU bakker op om den foreslåede model. Vi giver en frihed til den lokale komite. Vi taler med 

Peter Skov-Jakobsen om, hvordan han ser modellen. 
 
- Henrik Stubkjær og Peter Fischer-Møller taler med Peter Skov-Jakobsen.  
 



 
8. Årsmødet 2 juni 

Dagsorden vedhæftet. Hvad skal mere på? 
Hvem leder mødet? 
Valg til FU, Stående Udvalg og Styrelsen for Danske Kirkedage 
Gudstjenesten. Prædikant, læsninger mm. 
Program er færdig og sendt ud.  

  

- Vi spørger FDF om at finde en repræsentant til Danske Kirkedages styrelse. FDF er allerede 
repræsenteret i Stående Udvalg.  

- Vi spørger Lone Møller-Hansen om at lede årsmødet 
- Henrik Stubkjær, Peter Fischer-Møller, Czeslaw Kozon og Tonny Jakobsen kommer ikke til 

årsmødet.  
 

9. Dåbssyn og dåbspraksis 
Forslag mm til invitation til videre samtale. Opfølgning fra sidste møde.  
Der er opbakning til at etablere samtale om dåbssyn og dåbspraksis.  
Det ligger fint inden for vores arbejdsområde om Økumenisk dialog og dannelse, men hører ikke 
hjemme i den nyligt etablerede arbejdsgruppe. Det er primært en samtale mellem 
kirkeledere/kirkelige repræsentanter.  
 
Vi skal lave en opstilling, der minder om samtalen mellem Folkekirken og Metodistkirken. Der skal 
være kirkeledere og teologer med. Det kunne være, at Henning Thomsen vil sidde med.   
Det skal være en fra kirkeledelsen med.  
 
Hvis kirkerne kan anerkende hinandens dåb er vi kommet langt. Den Russisk-Ortodokse Kirke 
anerkender f.eks. ikke den Svenske Kirkes dåb.  
 
Det kunne være Christian Alsted, der bliver formand for arbejdsgruppen. 
 
Fra Folkekirkens side skal det være forankret i Det mellemkirkelige Råd.  
- Vi retter henvendelse til alle vores medlemskirker.  
- Thorsten og Mads skriver en henvendelse til kirkerne. 

 
 

10. Økonomi ved Aase Rønkilde 
Aase orienterede kort.  
- Mads sender periodebalancen ud med referatet.  

 
11. Kommende møder? 

16 august kl. 10-13: Hos Den katolske Kirke, Gl. Kongevej i København 
9 oktober kl. 10-13: I Viborg hos Henrik Stubkjær – tjek med Kozon 
12 december kl. 10-13: I Roskilde hos Peter Fischer-Møller 
  
Årsmøde: 2. juni 2018 kl 10-16  
Rådsmøde: 29 august kl 15-18 
Fællesmøde: 3 november kl 10-16 
  

12. Evt. 



  

 


