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Referat for fællesmøde i Danske Kirkers Råd 

 

Til repræsentanter og sekretariater for 

Rådet, Økumenisk Forum og Danske Kirkedage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til stede: Karsten Bach (Alpha  Danmark), Preben Brohus (Apostolsk Kirke), Gunnar Bach Pedersen 

(Assisikredsen), Marianne Plum (Assisikredsen), Per Beck (Baptistkirken), Henrik Stubkjær (Danske Kirkers 

Råd), Mia Toldam Korsgård (Danske Kirkers Råd), Maria Pedersen (Danske Kirkers Råd), Christina Kofoed-

Nielsen (Danmission), Lise Willer (Danske Baptisters Kvindenetværk), Smitha Prasadam (Den Anglikanske 

Kirke), Owen Prewett (Den Anglikansk Kirke), Søster Merete Pelle Poulsen (Diakonissestiftelsen), Biskop 

Czeslaw Kozon (Den katolske Kirke), Gorica Ristic (Den serbisk-ortodokse Kirke), Jakob Rønnow (FDF), 

Christian Pedersen (Folkekirken), Birthe Juel Christensen (Folkekirkens Nødhjælp), Rose Marie Tillisch 

(Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter), Christina Jepson (Frelsens Hær), Levi Giversen( Frelsens Hær), 

Poul Kirk (Frikirkenet), Hein Kristian (Helsingør Stift), Andrea Albert (International Church of Copenhagen), 

Erik Mollerup (Kirkefondet), Finn Dyrhagen (Kirkefondet), Birgitte Thyssen (Kirkeligt Centrum), Hanne 

Rosenberg (Københavns Stift), Niels Refskou (Malteserraadet), Anne Mie Skak Johanson (Mission Afrika), 

John Nielsen (Missionsforbundet), Gorm skousen (Y´s men ), Tonny Jacobsen (Pinsekirken), Mette Møbjerg 

Madsen (Samvirkende Menighedsplejer), Ole Lennart Andersen (Viborg Stift), Aase Rønkilde (Vor Frue 

Kirke), Edith Vaihøj (Aalborg Stift), Elisabeth Lidell (Aarhus Stift), Bent Bjerring-Nielsen (Amager Frikirke) og 

Birgitte Stoklund Larsen (Bibelselskabet).  

 

1. Velkommen ved Henrik Stubkjær  

Mads Christoffersen er ved at tage en Master i Konfliktmægling. Desværre ligger undervisningen netop 

samme dag som fællesmødet. Mia Toldam Korsgård tager i dag hans plads. 

 

2. Nyt fra sekretariatet  

Sekretariatet for Danske Kirkers Råd har som sin primære opgave at bistå Rådet, Økumenisk Forum, 

Forretningsudvalget, Danske Kirkedages styrelse, arbejdsgrupperne og desuden være med til at styrke 

samarbejdet i det bredere netværk af kirker, kirkelige organisationer og andre partnere.  

 

Vi løber til tider stærkt uden dog at løbe helt tør for energi. Det har været en stor hjælp at ansætte Sofie 

Larsen Kure som studentermedhjælp især med fokus på kommunikationen vedr. Grøn Kirke. Det har 
styrket arbejdet og samtidig givet luft for Mia til at styrke sit øvrige engagement i arbejdsgruppens mange 

andre aktiviteter. Maria har primært ansvar for den løbende administration og bogføring. På sekretariatet 

lægger vi vægt på et godt og tæt samarbejde med alle repræsentanter, men også internt mellem kolleger. 
Således er vores ugentlige personalemøder med til at give rum for gensidig orientering om vores forskellige 
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arbejdsområder, sparring, deling af glæder og bekymringer og til at skabe sammenhæng i det alsidige 

arbejde.  

 

Grøn Kirke, Økumenisk Dialog og Dannelse samt Danske Kirkedage er noget af det, vi bruger mest tid på 

sekretariatet samt løbende opfølgning på sager, der drøftes i forretningsudvalget – arbejdsområder, som vi 

vil drøfte her på Fællesmødet. I forbindelse med Himmelske Dage på Heden er sekretariatet konkret 
involveret i arbejdet sammen med styrelsen, samt planlægning af afslutningsgudstjenesten og afholdelsen 

af en Verdensmålscafe sammen med Dansk Missionsråd, Folkekirkens mellemkirkelige Råd og Folkekirkens 

Nødhjælp. Verdensmålscafeen afholdes på Herning Bibliotek. Det bliver tre spændende dage med debatter 
og samtaler med bl.a. Kirkernes Verdensråds generalsekretær Olav Fykse Tveit og teologen Miroslav Volf i 

samtale med vores formand Henrik Stubkjær. Der bliver musik med bl.a. Peter og Betty Arendt og mange 

andre spændende arrangementer.  

 

Danske Kirkers Råd er udover sine fire fokusområder engageret i en række andre spændende netværk; 

herunder arbejdet med at sende frivillige af sted på det økumeniske ledsagerprogram til Israel og 
Palæstina, hvor vi igen i år har sendt en lille gruppe af sted i ledsagerprogrammet under Kirkernes 

Verdensråd. I næste weekend deltager Mads Christoffersen i den årlige konference under Kristen-Muslimsk 
Samtaleforum, som Danske Kirkers Råd er med til at planlægge gennem sine repræsentanter fra Den 

katolske Kirke og frikirkerne.  

Sekretariatet er desuden ved at planlægge et netværksmøde især for ansatte ved de nordiske og baltiske 
kirkeråd, de folkekirkelige mellemkirkelige råd og ansatte med ansvar for de økumeniske relationer i 

forskellige kirkesamfund. Mødet afholdes på skift i et af de deltagende lande. Det er et netværk på godt 40 

ansatte fra Estland, Finland, Norge, Sverige og Island. De mødes en gang om året for at drøfte 

fællesfokusområder og erfaring med det nationale økumeniske arbejde samt arbejdet i Kirkernes 

Verdensråd og Kirkernes Europæiske Konference. I marts 2019 afholdes mødet i Roskilde, således at vi er 

værter for arrangementet.  

 

Har man spørgsmål eller ønsker at drøfte den enkelte kirkes eller kirkelige organisations engagement i 

Danske Kirkers Råd er man altid velkommen på sekretariatet.  

 

Afslutningsvis lød der en tak til alle på sekretariatet for et godt arbejde og alle repræsentanter i hele 

Danske Kirkers Råd for et godt og frugtbart samarbejde og jeres store engagement.  

 

3. Nyt fra Forretningsudvalget   

Trossamfundsloven ved Tonny Jacobsen (se bilag til dagsorden)  

Forretnindvalget har haft møde med Kirkeminister Mette Bock vedr. en række spørgsmål, der rejser sig 
som følge af Trossamfundsloven.   

Forretningsudvalget ønsker en løbende dialog med kirkeministeriet og kirkeministeren for at holde en 
løbende dialog og sikre at der ikke kun er kontakt, når der opstår problemer – kommer dem i forkøbet. 

Forretningsudvalget var til opfølgningsmøde 2. september 2018. Ministeren er meget indstillet på 

samarbejdet.  

 

Kursus for vielsesforrettere  

Kravet om kursus for vielsesforrettere, der har fået vielsesbemyndigelse i een kirke, men som flytter til en 
anden kirke inden for samme kirkesamfund, er ikke nyt. Vielsesbemyndigelsen har altid været tildelt én 

bestemt præst i én bestemt kirke. Derfor fastholder ministeriet, at alle skal på kursus, hvis man efter 1. 
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april 2017 skifter menighed. Dispensation kan søges, men gives restriktivt.  

  

Modtagelse af gaver  
Der er anonymitet for private donorer. Donationer på over kr. 20.000 skal fremgå, men kan anføres som 

anonyme. Men trossamfund kan ikke modtage beløb over 20.000 kr. anonymt fra virksomheder. Det er 

målrettet mod udenlandske givere, men gælder også for danske. Ministeriet ønsker transparens.  
  

Indsendelse af årsregnskab  

Efter ovennævnte møde er Bekendtgørelsen herom udsendt med høringsfrist for kirkerne senest den 6. 

november. 

Årsregnskab skal ifølge bekendtgørelsen om trossamfund indsendes 5 måneder efter årsskiftet. De fleste 

frikirker godkender årsregnskaber på sommerstævner i sommerferien, så der opstår problemer med at 

indsende et godkendt regnskab til tiden. De enkelte kirkesamfund protesterer hver især, men Danske 

Kirkers Råd vil også tage dette op og foreslå at fristen ændres til i hvert fald udgangen af august. 

- Der var ønske om, at Danske Kirkers Råd indsendte høringssvar.  
- Se høringssvar her: http://www.danskekirkersraad.dk/wp-content/uploads/2018/11/181105-

H%C3%B8ringssvar-KM-Trossamfundsregister.pdf  

 

Den elektroniske kirkebog  

Anerkendte trossamfund kan ikke slippe for ministerialbøgerne allerede nu. Kirkeministeriet vil gerne have 

en dialog med de berørte kirker, når processen skal planlægges for aflevering af bøgerne.  

  

Dødsanmeldelse  

I forbindelse med begravelser/bisættelser registreres frikirke/katolske præster ikke i feltet om deltagende 
præst ved begravelsen/bisættelsen. Derfor vil det fejlagtigt fremgå, at der ikke deltager en præst ved 

begravelsen/bisættelsen. Der er nu en ny selvbetjeningsløsning på vej. Kirkeministeriet inddrager Danske 
Kirkers Råd i udviklingen af den ændrede blanket i begyndelsen af 2019. Ligeledes tager ministeriet kontakt 

til bedemændene. Løsningen bliver ens for alle trossamfund.  

- Det skulle blive ændret ved årsskiftet 

  
Krav for udenlandske forkyndere  

Udenlandske forkyndere skal bestå et sprogkursus for at få opholdstilladelse, men der er intet krav om, at 
sådanne skal have vielsesbemyndigelse. Udlændingemyndighederne mener imidlertid, at man skal have 

vielsesbemyndigelse for at få forlænget sit forkyndervisum. Kirkeministeriet vi følge op med det relevante 

ministerium.  
  
Brug af den lokale folkekirke og/eller dens kapel til begravelse/bisættelse  
Brug af nævnte kirker til vielse er blevet lovfæstet, men der er intet nævnt om begravelse/bisættelse. Når 
loven skal ændres næste gang, vil det være godt at få aspektet med begravelse/bisættelse inkluderet.  

- Hvis der forefindes et kapel, må et menighedsråd ikke udelukke bisættelser/begravelser. Når den 

administrative proces ændres næste gang, vil det blive tænkt med. 

  

Besøg fra udenlandske kirkelige partnere  

Udlændingestyrelsen har anlagt en ny praksis, hvor man kræver arbejds-og opholdstilladelse til en præst 
fra et land udenfor Schengen (f.eks. et afrikansk land), der skal prædike ved kirkelige møder/konferencer i 

Danmark, da det at prædike ved en gudstjeneste nu anses for at være et arbejde. Kirkeministeriet 

undersøger den konkrete sag om, at pinsekirken ikke kunne få en gæst fra Afrika, som ellers har været med 

http://www.danskekirkersraad.dk/wp-content/uploads/2018/11/181105-H%C3%B8ringssvar-KM-Trossamfundsregister.pdf
http://www.danskekirkersraad.dk/wp-content/uploads/2018/11/181105-H%C3%B8ringssvar-KM-Trossamfundsregister.pdf


4 

 

ved deres samlinger i 25 år.  

Kirkeministeriet har ikke nogen indflydelse på visumbehandling, men man anbefaler, at kirkerne ved større 

arrangementer – og måske også i enkelttilfælde – i god tid forud rådfører sig med Udenrigsministeriet, så 
de danske ambassader i det berørte land kan være forberedt på at behandle visumansøgningerne 

hurtigere. 

 

Hvis talere skal besøge en generalforsamling, kan de komme ind som demokratiske deltagere i en 
organisation. Ved Luthersk Verdensforbunds generalforsamling i Namibia 2017 sendte man sin ansøgning 

til det Lutherske Verdenssamfund, som sendte dem samlet sådan, at der blev givet samlet godkendelse til 
alle talere ved den lutherske generalforsamling. Det kunne desværre ikke lade sig gøre i Danmark, da vi 

forespurgte. 

 

- Opholdstilladelse for udenlandske forkyndere har været knyttet sammen med vielsestilladelse. Det 

er der en dialog i gang omkring.  
- Der er sket en kraftig opstramning på visumtilladelser til gæstetalere. Begrundelsen er, at det at 

prædike betragtes som et arbejde, hvorfor der kræves opholds- og arbejdstilladelse til gæstetalere 

fra lande med visumpligt. Det vil vi følge op på. 

 

4. Nyt fra arbejdsgrupperne  

 

Grøn Kirke 

Grøn Kirke har gang i en lang række projekter – således tre eksempler: 

 

Der er pt 203 grønne kirker. Nr. 200 grønne kirke blev Roskilde Vineyard. Grøn Kirke markerer, at der er 

over 200 grønne kirker i netværket ved en gudstjenestefejring den 16. december kl. 15-17 i Roskilde 

Vineyard. Alle er velkomne. 

Det at runde 200 grønne kirker, kalder på overvejelser om, hvordan Grøn Kirke fastholder engagementet, 

når det er et større netværk. Hvordan får den enkelte grønne kirke i en lille by i Jylland oplevelsen af at 
være en del af et stærkt grønt fællesskab, der står sammen om Skaberværket som en gave og en opgave 

fra Gud. Det er noget af det, Grøn Kirke arbejder med for tiden. 

 

Udover det har Grøn Kirke fokus på håb. I en tid, hvor der er nok af dårlige klimanyheder, og man ligefrem 

taler om klimadepressioner, er det vigtigt ikke at miste håbet. For hvis vi mister håbet, bliver vi magtesløse 

og handlingslammede. Grøn Kirke har netop holdt en konference om det kristne håb i klimakrisen med 80 
deltagere. Vi arbejder nu på en opfølgning, der skal sprede konferencens budskab endnu længere ud i 

landet. 

 

Grøn Kirke og Folkekirkens Nødhjælp holder et fyraftensmøde som optakt til klimatopmødet, COP24, der 

foregår i Polen i december. Temaet for fyraftensmødet er om vores klima-ambitioner rækker. I 
debatpanelet er biskop i Roskilde stift, Peter Fischer Møller, generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, 

Birgitte Qvist Sørensen og direktør i den grønne tænketank, Concito, Christian Ibsen. Christoffer Emil Bruun 

fra Tidsånd på P1 er ordstyrer. Det er torsdag den 29. november kl. 16-17.30 i Folkekirkens Nødhjælps 
lokaler, Mehldalsgade 3, København V. 

 

Økumenisk dialog og dannelse 

Arbejdsgruppen er i fuld gang med tre projekter 
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- En projektgruppe arbejder på at udgive en økumenisk bog om det kristne forældreskab. Ideen er 
en aktivitetsbog, hvor bibelhistorier knyttes til aktiviteter og opskrifter, som kan gøre dem levende 
i familiens hverdag. Bogideen knytter sig til arbejdsgruppens mål om at danne ramme for 
økumenisk reflekterede handlingsfællesskaber. 

- En anden gruppe arbejder på at facilitere opstarten af et økumenisk socialt arbejde blandt unge og 
kristne ungdomsorganisationer i en universitetsby, formentlig Århus. Formålet med dette er dels at 
danne ramme for økumenisk reflekterede handlingsfællesskaber samt engagere unge i økumenisk 
arbejde. 

- En trejde gruppe er igang med at igangsætte en undersøgelse med indsamling af erfaring omkring, 
hvordan kirker/kirkerlige organisationer arbejder sammen lokalt på tværs af de kirkelige 
tilhørsforhold. Undersøgelsen vil finde sted fra januar. Det er tanken, at de lokale erfaringer skal 
virke som inspiration for andre lokalområder, hvor der er grundlag for samarbejde. Projektet har 
overordnet set til formål at udvikle og styrke den lokale økumeniske bevidsthed. 

 

5. Nyt fra Styrelsen for Danske Kirkedage ved formand Poul Kirk 

a. Det aktuelle arbejde i styrelsen og samarbejdet med lokalkomiteen  

Styrelsen består af formand Poul Kirk (Frikirkenet), Søren Abildgaard (Landsforeningen af 

Menighedsråd), Rasmus Ottosen (FDF), Jens Christian Meldgaard (KFUM/K) og Kaare H. Nielsen 
(Den katolske Kirke). 

Der har været stor udskiftning siden sidst, der var Himmelske Dage. Styregruppen holder ca. 4 

møder årligt. Mads og Poul har den primære kontakt med lokalkomiteen i Herning. Der er en god 

varm atmosfære i samarbejdet, som er grundstenen for at Himmelske Dage lander et godt sted. 

 

b. Ny model for Danske Kirkedage (se bilag)  

- Gennemgang af forslag om ny model for Danske Kirkedage: Baggrund, modellens 

komponenter, ansvarsfordeling mm.  

Tanken bag udkastet til en ny model er nævnt før. Himmelske Dage i København var en 

øjenåbner, fordi erfaringsmassen fra København forsvandt. 14 dage efter Himmelske Dage i 

København blev kontoret og hjemmesiden lukket, og så var al erfaring forsvundet. Derfor 

er det vigtigt at få etableret et permanent sekretariat, som skal finansieres. Kirkeministeriet 
har været positive overfor at støtte, men det kræver, at en ansøgning om støtte knyttes 

tæt til Folkekirken. 

Samtidigt besluttede Danske Kirkedages styrelse og DKRs forretningsudvalg, at frekvensen 

for Danske Kirkedage skulle være højere. Det afprøves nu i en prøveperiode i 2020-25 med 

afholdelse af kirkedage to gange i København (2021 og 2025) og een gang i provinsen 

(2023). Organisationsdiagrammet bygger på de to erfaringer. 

 

Der nedsættes en bestyrelse for Himmelske Dage, som er anvarlig for Himmelske Dage i 

prøveperioden. Bestyrelsen ligger organisatorisk i Københavns Stift, og der søges midler fra 

Fællesfonden. Ved siden af det er der en lokalkomite for hver af de tre omgange 
Himmelske Dage, der afholdes. 

Danske Kirkedage og brandet ’Himmelske Dage’ ejes af Danske Kirkers Råd og lånes så at 

sige ud til Københavns Stift. Hvis prøveperioden viser, at den nye model ikke holder, kan 
Danske Kirkers Råd tage brandet tilbage. 

 

- Alle medlemmer af Danske Kirkedage flyttes organisatorisk ind under 

Økumenisk Forum. Dog skal kontingentet til Danske Kirkedage påkræves separat. 



6 

 

 

Organisationsdiagrammet blev herefter drøftet: 

Med den frekvens der foreslås, er det meget at bære for en by, så Københavns Kommune 

skal være med på ideen, hvis det skal have det omfang, Himmelske Dage havde i 

København i 2016. 
- De gode erfaringer fra 2016 har givet good will. Samtidigt kræver det mindre 

også af Københanvs Kommune, fordi vi har erfaringen fra tidligere. 

 

Budgetudkast for Danske Kirkedage 2020-25.  

I alt i prøveperioden: 

7,5 mill. Kroner i alt 

1,5 mill. Kroner fra folkekirkens stifter 

900.000 kr. fra medlemsorganisationerne. Derfor er det helt afgørende, at vi fastholder 

støtten fra medlemmerne af Danske Kirkedage. 

900.000 kr. fra frikirker og katolske kirker 

Der gives 500.000 kr. fra Herning kommune specifikt for 2019. Til sammenligning gav 

københavns Kommune 200.000 kr. ved Himmelske Dage i København. 

- Det kommer kun til at lykkes økonomisk, hvis vi står sammen om det. 

 

Vedr. 900.000 kr. Gælder det frikirker og katolske kirker eller alle kirker udenfor 

Folkekirken. Det kan være et stort beløb for kirker, der i forvejen lever af frivillige bidrag. 

- Det er kirker udenfor Folkekirken. Håbet er, at disse kirker skal bidrage med 

50.000 kr. årligt, mens Frikirkenet skal bidrage med de 100.000 kr. 

Det er oplevelsen, at der er en vilje til at bidrage. 

- I budgettet er sponsorater ikke tænkt ind. 

 

På seneste bispemøde udtryktes nogen bekymring for om, man fortsat kunne bidrage med 

så stort et beløb fra Københavns Stift, når arrangementet afholdes to gange i 

prøveperioden. Københavns Stift skal finde pengene via provstierne. 

Endvidere må man forvente, at stifterne ikke vil løfte lige meget økonomisk, da 

engagementet ikke er lige stort i alle stifter.  

Der er også en signalværdi i, at kirker udenfor Folkekirken bidrager økonomisk. 

 

Tidslinje for arbejdet med en ny model for Danske Kirkedage (se bilag). 

- Det er en betinget vedtægstændring, dvs. den er betinget af, at pengene 

kommer ind. 

- Anne Mie Skak Johansen videregiver erfaringer og viden til det nye sekretariat, 

når det åbnes 1. januar 2020 i København. 

 

c. Europæiske Kirkedage – European Christian Convention Hvad er ECC? Se: www.european-christian-

convention.eu . Danske Kirkedage har søgt om medlemskab.  

Inspireret af Tyske Kirkedage er en arbejdsgruppe i gang med at arrangere europæiske kirkedage 

med sigte på 2023 eller 2024. Søren Abildgard fra Landsforeningen af menighedsråd er 

repræsentant her. 

 

http://www.european-christian-convention.eu/
http://www.european-christian-convention.eu/
http://www.european-christian-convention.eu/
http://www.european-christian-convention.eu/
http://www.european-christian-convention.eu/
http://www.european-christian-convention.eu/
http://www.european-christian-convention.eu/
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6. Udkast til nye vedtægter for Danske Kirkers Råd (se bilag)  

Indledning og gennemgang ved Poul Kirk, formand for styrelsen for Danske Kirkedage.  Danske 
Kirkers Råds vedtægter skal ændres, hvis vi laver en ny struktur for Danske Kirkedage. Vedtægterne 

foreslås ændret med den betingelse, at der findes finansiering bl.a. fra Kirkeministeriet. Vi ved 

først, om vi får økonomisk støtte i efteråret 2019.   

  

Der skal laves et kommissorium for en kommende bestyrelse for Danske Kirkedage samt en 

samarbejdsaftale med Københavns Stift, hvor det foreslås, at bestyrelsen formelt kommer til at 
høre under 2020-25. Der er tale om en prøveperiode, hvorefter ordningen evalueres.   

  

Det foreslås, at Økumenisk Forum (med alle kirkesamfund og organisationer) bliver et 
repræsentantskab for Danske Kirkedage. Den nuværende medlemskreds foreslås integreret i 

Økumenisk Forum, og at det nuværende medlemsbidrag til Danske Kirkedage på kr. 2500 årligt 

fortsætter som øget medlemsbidrag til Økumenisk Forum øremærket til Danske Kirkedage. Dette 

er for at forenkle den nuværende struktur.  

 

Indledningsvis orienterede Henrik Stubkjær om stemmeret i forbindelse med evt. godkendelse af 

nye vedtægter. Vi ønsker en åben debat, så alle er velkommen til at ytre sig, men det er kun 

Rådsmødets repræsentanter, der kan stemme. 

 

Kort om ændringsforslaget: 

Paragraf 4: Tilføjelse, der medfører, at der bliver ligelighed mellem kirker og kirkelige 

organisationer. 

Paragraf 5, stk. 4: Ændringer, der følger af ændringen i paragraf 4, så kirkelige organisationer 

tilføjes. 

Paragraf 6, stk. 1: Udelades jf. paragraf 4 

Paragraf 6, stk 7: Udelades 

Paragraf 8: Ny paragraf om Danske Kirkedage. 

 

Forslag/kommentarer til udkastet til nye vedtægtsændringer: 

- Forslag om at flytte stk. 6 op som stk. 2, da det definerer Danske Kirkedage. 

- Vedtaget. 

 

Der er ikke nævnt, hvem medlemmerne af lokalkomiteen er. 

Svar: Det er med vilje, da det kan være forskelligt fra sted til sted, hvem der er relevant. 

 

Spørgsmål til, hvorfor Danske Kirkedage forbliver i Danske Kirkers Råds vedtægter trods, at det ikke 

vil være under Danske Kirkers Råd i prøveperioden. 

Svar: Ejerskabet til Danske Kirkedage er i Danske Kirkers Råd, derfor bliver kirkedage i vedtægterne, 

selvom det rykkes ud under Københavns Stift i en prøveperiode. Det er det muliges kunst. 

 

Det skal skrives ind, at kontingentet dækker både medlemskabet af Danske Kirkers Råd, Økumenisk 

forum og Danske Kirkedage. Ellers risikerer vi at blive beskåret. Det skal være tydeligt, at det er en 

betaling, der gælder det, der før var to seperate betalinger. Forslag til formulering: ”Kontingentet 

til Danske Kirkedage bevares men betales nu samtidigt med medlemskabet af Danske Kirkers Råd.” 

-Forslag blev accepteret. 
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Der bruges to formuleringer: ’Frikirker og den katolske kirke’ og ’Kirker udenfor Folkekirken’.  

Forslag om at ændre formuleringen i organisationsdiagrammet til ’Kirker udenfor Folkekirken’. Den 

formulering bruges for at inkludere migrantmenigheder, den ortodokse kirke og den anglekanske 

kirke. 

-Formuleringen skal ensrettes. 

 

Drøftelse af tidslinien ift. vedtægtsændringerne. 

Vedtægtsændringen vedtages betinget af, at økonomien falder på plads inden udgangen af 2019.  

Dvs. betinget af, at Fællesfonden bevillliger penge. Ellers er vedtægtsændringerne ikke gældende, også 

selvom de vedtages på nærværende møde og på årsmødet i maj 2019. Der er først tale om en gennemført 

vedtægtsændring ved positivt svar fra Fællesfonden, som forventes i november 2019. 

 

Hvem dækker eventuelt underskud, hvis pengene ikke kommer ind? 

Svar: I 2019 dækkes et evt. underskud af Danske Kirkedages egenkapital, som er på 1 million kr, og som 

hører hjemme under Danske Kirkers Råd. Fra 2020 får Danske Kirkedage nyt cvr-nr under Københavns Stift. 

I 2020-25 må det være Københavns Stift, der dækker et eventuelt underskud. Dette skal dog undersøges. 

 

- Er man opmærksom på persondataforordningen? 

Svar: Vi er interesserede i organistorisk viden snarere end personfølsomme oplysninger. Men vi vil være 

opmærksomme på GDPR. 

 

- Forslag til nye vedtægter blev enstemmigt vedtaget med de foreslåede 

ændringer. De nye vedtægter skal vedtages igen ved Årsmødet 2019. 

 

Henrik Stubkjær understregede, at vi skriver kirkehistorie ved at lave kirkedage på denne måde. Det er flot, 

at der er opbakning fra alle sider om den fælles sag. Dette blev specifikt ønsket taget til referat. 

 

7. Økonomi ved kasserer Aase Rønkilde (se bilag)  

- Kontingent 2019  

Der er en 2 % stigning, som enkelte kirker ikke er omfattet af, fordi de for 10 år siden endte 
med at betale for meget. Disse kirker besluttede dengang at betale dette, og de er derfor ikke 

omfattet af stigningen i år. 

 

Kommentar: I Mellemkirkeligt Råd er man underlagt statens 2 % besparelser, så det er er en 

udfordring, at kontingentet stiger i Danske Kirkers Råd. 

 

Det blev pointeret, at der skal argumenteres for, at stigningen fortsætter, uden at der er et loft 

for den.  

- Der bør være en note til budgettet, så historikken og principperne fremstår 

inkl. overgangsordningen. 

- Størstedelen af Danske Kirkers Råds udgifter er lønudgifter, som er underlagt 
en 2 % stigning jf. de alm. overenskomststigninger. Derfor er stigningen i kontingent 

nødvendig, da den primære indtægtskilde er kontingenter. 

- Kontingentstigningen blev vedtaget enstemmigt. 
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- Varsling af kontingent 2020 

- Kontingent 2020 blev varslet.    

- Budget 2019  

Aase Rønkilde gennemgik budgettet og understregede, at et lille sekretariat har mange bolde i 
luften, jf. listen af projekter. Det blev understreget, at Danske Kirkers Råd er helt afhængige af 

medlemsbidrag. 

- Budget 2019 blev vedtaget enstemmigt. 

  

8. Kommende møder  

Rådsmøde:   30. januar 2019 på Sankt Lukasstiftelsen i Hellerup  

    Dato for Rådsmøde i august fastsættes af forretningsudvalget  

Årsmøde:   11. maj 2019 i Apostolsk Kirke, Fillipavej, Frederiksberg   

Fællesmøde:   Dato for Fællesmøde fastsættes af Forretningsudvalget.   

  

9.   Evt.   

  

 

 

 

 

For referatet: Maria Pedersen og Mia Toldam Korsgård. 

  


