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Referat for Årsmøde i Danske Kirkers Råd  

lørdag den 3. maj 2015 16.30-18.00 

Roskilde Baptistkirke. Vindingevej 30A. 4000 Roskilde 

Rettelser/kommentarer sendes til mc@danskekirkersraad.dk  

senest 4. maj 2015. Herefter betragtes referatet som godkendt.  

 

Inden Årsmødet vil der være program med temaet 

’Ytringsfrihed og ansvarlighed’.  

 

 

 

 

 

Frederiksberg, den 27 april 2015 

Til stede: Ralf Amstrup (Helsingør Stift), Bess Serner-Pedersen (Alpha-Danmark), Gunnar Bach Pedersen 

(Assisikredsen), Marianne Plum (Assisikredsen), Jacob B. Møller (Baptistkirken), Lone Møller-Hansen 

(Baptistkirken), Bent Hylleberg (Baptistkirken), Rita Jørgensen (Danske Kirkers Råd),Karen Bolette Berg (De 

grønne Pigespejdere), Erling Tiedemann (Den Katolske Kirke), Poul Sebbelov (Den ortodokse Kirke), Peter 

Fischer-Møller (Folkekirken), Hannelise Tvedt (Frelsens Hær), Bente Kaysen (Fyens Stift), Lars Ole Jonssen 

(Fyens Stift), Alice Pedersen (KFUM/K), Poul Erik Knudsen (KFUM-Spejderne og Mission Afrika), Karen 

Vibeke Klausen (Kirkeligt Centrum), Lilli Uth (Metodistkirken), John Nielsen (Missionsforbundet), Peter Götz 

(Missionsforbundet), Anne-Marie Sweeney (Den Anglikanske Kirke), Ole Lennart Andersen (Viborg Stift), 

Aase Rønkilde (Vor Frue Kirke), Steen Christiansen (Ys Men Danmark), Finn Uth (Metodistkirken), 

Aleksandar Hajden (Den Serbisk-Ortodokse Kirke), Christian Pedersen (Folkekirken), Anders Gadegaard 

(Danske Kirkers Råd), Hanna Smidt (Danske Kirkers Råd), Maria Pedersen (Danske Kirkers Råd), Steen 

Vognsen (Roskilde Stift), Birger Nygaard (Folkekirkens mellemkirkelige Råd), Birgitte Jeppesen (Himmelske 

Dage) og Mads Christoffersen (Danske Kirkers Råd).  

 

1. Velkomst ved Anders Gadegaard 

Anders Gadegaard viderebragte en hilsen fra kirken i Armenien, hvor han netop var kommet 

hjem fra. Her var han med til en mindehøjtidelighed for ofrene for det armenske folkedrab. 

Ved mindehøjtideligheden ophøjede man alle 1,5 mio ofre til helgener.  

 

Situationen i Armenien er vanskelig, men ved højtideligheden vendte man sorgen til en 

glædens genfødsel ved en anerkendelse af alle ofrene og en ophøjelse af dem. De to 

overhoveder fra den armenske kirke (i Armenien og Kilikien) var med ved højtideligheden. 

Præsident Putin og Hollande var med sammen med en række andre politiske repræsentanter.  

 

 

2. Navneopråb 
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Det er muligt at sende op til to repræsentanter med stemmeret på Årsmødet. Rådets 

medlemmer har stemmeret. Men alle er velkomne til at være med ved mødet. 

 

3. Valg af stemmetællere 

Hanna Smidt og Maria Pedersen blev valgt som stemmetællere. 

 

4. Ytringsfrihed og ansvarlighed 

Opfølgning på dagens temadiskussion?  

Det var en oplysende debat. Vi kunne godt have brugt en halv time mere.  

 

5. Optagelse af nye medlemmer 

Den Serbisk-Ortodokse Kirke i Danmark søger om optagelse i Danske Kirkers Råd. Se vedlagte 

ansøgning og læs mere på www.svetigeorgije.dk 

Menighedsrådsformand Aleksandar Hajden orienterede kort om kirken, der er bosiddende i 

Bavnehøj Kirke i Sydhavnen (København). De har mere end 200 medlemmer, men der er 

mange flere serbere i Danmark, som også på den ene eller anden måde er involveret i kirken. 

Det betyder meget for kirken at være i fællesskab med andre kirker i Danmark.  

 

Poul Sebbelov udtrykte sin glæde over, at Den Serbisk-Ortodokse Kirke har søgt om optagelse 

også for, at der kan komme en lidt større ortodoks vægt i rådet.  

- Den Serbisk-Ortodokse Kirke blev enstemmigt optaget. 

 

 

6. Nyt fra  

a. Sekretariatet ved generalsekretær Mads Christoffersen 

Nyt om arbejdet på sekretariatet. Som det fremgår af Årsberetningen er det et alsidigt 

felt, Danske Kirkers Råd arbejder i og dermed sekretariatet befinder sig i. Sekretariatet 

bistår alle arbejdsgrupperne og følger op på gruppernes beslutninger og planer.  

For tiden er sekretariatet bl.a. engageret i et projekt om kirkens jorde under Grøn Kirke 

og arbejdet med Kontaktgruppen –herunder samarbejdet med vores partner i 

Mellemøsten.  

Forberedelserne til den kommende migrantkonference fylder noget ligesom også 

forberedelserne til Folkemødet tager noget tid med bl.a. 4 debatter, som sekretariatet 

står for samt en økumenisk gudstjeneste. 

Mads Christoffersen sagde en tak til sekretariatet, Hanna Smidt, Maria Pedersen, Stine 

Høxbroe, Lærke Uhd og Preben Brohus for det flotte og meget alsidige arbejde. Preben 

Brohus fyldte 80 i sidste måned. Et stort tillykke til ham og tak til ham for hans flotte 

arbejde som frivillig bogholder gennem godt 16 år. Desværre kunne han ikke være med 

i dag. Tak for det gode samarbejde også med Forretningsudvalget, Stående Udvalg, 

Kirkedagsstyrelsen, alle de mange arbejdsgrupper og eksterne samarbejdspartnere.  

 

http://www.svetigeorgije.dk/


b. Økumenisk Forum ved Rita Jørgensen, Stående Udvalg. 

Økumenisk Forum har holdt møde samme dag. Orientering om valg til Stående 

Udvalg og valg til Danske Kirkedages Styrelse.  

 

Poul Kirk (pinsekirken) er blevet genvalgt til styrelsen for Kirkedage. Anne Mie Skak Johanson 

er blevet valgt som medlem og Bess Serner-Pedersen er valgt som suppleant. 

 

For Stående Udvalg er Thorsten Rørbæk (Økumenisk Ungdom) og Karen Bolette Berg (De 

grønne Pigespejdere) er genvalgt. 

 

 

c. Danske Kirkedage ved Birgitte Jeppesen  

Himmelske Dage er titlen for Kirkedage i København. Som omdrejningspunkt har vi et 

citat fra Ebbe Reich ’Når mennesket mister ånd, tro, fantasi og fortælling, er der kun 

penge tilbage’.  

 

Himmelske Dage bliver en festival i feltet mellem kirke, kultur og samfund. Ud over de 

mange kirker, der skal være med, inviteres de store kulturinstitutioner også til at være 

med. 

 

Målgrupper: Kirken og ’de nysgerrige sjæle’ på det religiøse, etiske og eksistentielle.  

 

’Himmelske Dage… helt nede på jorden’ kunne være en overskrift. Alle skal kunne føle 

sig velkomne.  

 

Politiet har godkendt arrangementet. Det kan godt være på Nytorv, at vi holder de 

store arrangementer. Vi skal dog løbende orientere politiet om, hvem der kommer af 

store navne. Christiansborg Slotsplads bliver nok stedet for Mulighedernes Marked. 

Samtalen skal være central. Der skal være 200 ’samtalesofaer’ rundt om i byen.  

 

’Himmelske Dage … en festival, hvor der er højt til loftet’. Der inviteres til 

religionsdialog. Jens Galschiøts store skulptur ’Fundamentalisme’ skal stå på 

Rådhuspladsen. Himmelske Dage skal handle om at være i dialog.  

 

Der kommer tre åbningsgudstjenester i hhv. Vor Frue Kirke, Trinitatis og evt. Holmens 

Kirke, hvorefter vi samles til åbningsevent på Nytorv. Der kommer en fælles 

afslutningsgudstjeneste formentligt på Rosenborg Slotsplads. 

 

Der er tre aktivitetslag: I alt 25 arbejdsgrupper, internationale talere og Mulighedernes 

Marked.   

 



Mulighedernes Marked: Vær med til at præge Himmelske Dage. Alle inviteres til at 

lave events under Mulighedernes Marked. Det kan være i et telt eller i mødelokaler 

eller kirkelokaler rundt om i byen. 

Himmelske Dage har lavet 8 gode råd for events. Læs dem på www.himmelskedage.dk  

 

Vi vil gerne mobilisere frivillige bl.a. som værter, så folk fra hele landet har et sted at 

overnatte.  

  

Kommentarer: 

- Forslag om at oversætte information til engelsk. Heavenly Days’ skal være for alle, 

der taler engelsk, for herboende, for gæster og turister. 

- Det skal fremgå af bylivet, at der sker noget. Frelsens Hær skal sende orkestre ind 

og præster skal gå rundt i ornat (f.eks. i samtalesofaerne).  

- Forslag om ’engle’ som frivillige, der kan hjælpe til. Det kan være unge mennesker. 

- Hvad angår Mulighedernes Marked, skal man passe på ikke at binde folk til deres 

stand. Det er vigtigt, at der er koordination på det, således at organisationerne kan 

arbejde sammen i stedet for at stå isoleret. Folk skal tænke i events/debatter mm.  

- Projektgrupperne skal sikre, at der er nogle centrale opgaver, der bliver løftet. 

Organisationer, der overvejer at lave noget på Mulighedernes Marked bør komme i 

kontakt med den projektgruppe, der arbejder med det område (f.eks. gospel).  

- Forslag om at lave ruter for gæster ude fra København.  

- Der skal flag på busserne og rabatkort for 3 dage, så det gør det lettere at komme 

rundt.  

- Migrantmenighederne er også med i tænkningen. Desværre var der ikke så mange 

migrantmenigheder, der tog imod invitationen til et møde. Men på Himmelske 

Dage kommer der et stort arrangement fredag aften efterfulgt af en event om 

religionsfrihed. En af åbningsgudstjenesterne bliver på engelsk og inddrager 

migrantmenighederne.  

- Forslag om at invitere kristne fra Mellemøsten f.eks. Den koptiske Kirke i Egypten.  

 

Læs mere om Himmelske Dage på www.himmelskedage.dk 

 

 

7. Arbejdet i Danske Kirkers Råd 

I 2014 blev en ny arbejdsplan vedtaget frem til 2016. Kort orientering om arbejdet i 

arbejdsgrupperne. Introduktion ved Mads Christoffersen. 

- Frihed og lige vilkår ved Bent Hylleberg 

Bent Hylleberg orienterede kort om arbejdet med §69. Bevidstgørelsespapiret 

er blevet sendt ud og drøftet sidste år.  

Siden da har socialministeren nedsat et trossamfundsudvalg. Det har såvel 

arbejdsgruppen som Danske Kirkers Råd reageret på, idet det eksplicit står, at 
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http://www.himmelskedage.dk/


der ikke er repræsentanter fra trossamfundene. Ministeren ønskede ikke at 

mødes med Danske Kirkers Råd. Men vi har haft en god dialog med 

Kirkeudvalget, der siden kaldte ministeren i samråd.  

Hans Gammeltoft-Hansen er formand for udvalget og Peter Lodberg er 

medlem. Vi forventer en positiv dialog med udvalget. Folkekirkens biskopper 

har rettet henvendelse til ministeren, der til gengæld har svaret mere positivt 

hvad angår dialog med trossamfundene.  

15. juni 2015 bliver der sandsynligvis afholdt et stormøde for trossamfundene 

med udvalget som vært. 

Der har været nogen offentlig debat om trossamfundenes vilkår.  

Lad os være opmærksomme på kontrol og frihed hvad angår 

trossamfundenes vilkår.  

 

- Kontaktgruppen ved Anders Gadegaard 

Kontaktgruppen for Muslimer og Kristne mødes jævnligt. Vi har dog haft den 

strukturelle vanskelighed, at Dansk Muslimsk Union har været meget svag 

som organisation. Imidlertid er der sket det, at Jehad og Gina al-Farra fra 

Dansk Islamisk Råd (moskeen i Rovsinggade) har involveret sig.  

Den dialog vi har med muslimerne stod sin prøve i forbindelse med mordene 

i København den 14. februar. Der kom Kontaktgruppen med et klart 

statement til medierne om, at vi må stå sammen mod vold. De interreligiøse 

initiativer – heriblandt Kontaktgruppen – har virket til en meget positive 

samarbejde også med det jødiske samfund.  

 

Vi har spurgt gentagne gange til vores kristne brødre og søstre i Mellemøsten, 

hvad de synes om den dialog, vi laver både på tværs af religiøse og regionale 

forskelle. Det er et gensidigt ønske at fortsætte dialogen og samarbejdet.  

 

Herhjemme har vi bl.a. etableret en blog www.kristmus.dk hvor vi fortæller 

om møder, begivenheder, lokale erfaringer om dialogen.  

Husk: Man kan melde sig til nyhedsmail på hjemmesiden.  

 

Der lød en tak til Kontaktgruppen for at komme ud i medierne så hurtigt i 

forbindelse med drabene i København i februar.  

 

- Trosoplæring  

Arbejdsgruppen arbejder med udgivelsen af et hæfte til danskerne om kristen 

tro. Målgruppen er voksne ’kulturkristne’, der ikke forudsættes at have særlig 

viden om kristen dogmatik og grundbegreber. Hæftet vil være bygget op om 

Fadervor og Vejen som ledetråd gennem, hvad kristen tro er. Gruppen har 

tidligere overvejet udgivelsen af et hæfte, men det kan være det i stedet bliver 

http://www.kristmus.dk/


en netpublikation. Gruppen overvejer samarbejdspartnere som f.eks. 

Kristeligt Dagblad. 

I gruppen sidder Christian Alsted som formand samt repræsentanter fra Den 

Katolske Kirke, folkekirken og Frelsens Hær. Bent Bjerring-Nielsen er forfatter 

på materialet.  

 

- Grøn Kirke 

Hanna Smidt orienterede om arbejdet med Grøn Kirke og om, hvordan man 

bliver certificeret som Grøn Kirke og Grøn Kirkelig Organisation.  

Der planlægges en klimapilgrimsvandring i Danmark til sommer i samarbejde 

med Folkekirkens Nødhjælp, Korsvej og Areopagos. Læs mere på 

www.klimapilgrim.dk 

 

Læs mere om arbejdet på www.gronkirke.dk og modtag nyhedsmail.  

 

- Kristne i Mellemøsten – herunder delegation til Mellemøsten 

Vi har fået sammensat en god og ambitiøs gruppe bredt økumenisk 

sammensat.  

En delegationsrejse er på tegnebrættet, men vi vil gerne involvere 

Mellemøstens Kirkeråd. 

 

Se arbejdsplanen her: 

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

/140503_ENDELIG_Arbejdsplan_2014-16.pdf 

 

8. Godkendelse af skriftlig årsberetning  

Eventuelle spørgsmål knyttet til Årsberetningen kan drøftes. 

Der lød en tak til Mads Christoffersen og sekretariatet – herunder Stine Høxbroe – for arbejdet 

med årsberetningen. Det er et imponerende resultat.  

- Årsberetningen blev enstemmigt godkendt.  

 

9. Forslag om ændring af vedtægter  

I forlængelse af sidste års debat om betydningen af vores formålsparagraf om at arbejde for 

kirkernes frihed og lige vilkår, foreslår Forretningsudvalget følgende ændring: 

  

§2, stk. 1 pind 3:  

- at arbejde for at sikre kristne kirkers og trossamfunds frihed og lige vilkår. 

 

Ændres til  
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- at arbejde for at sikre kristne kirkers og trossamfunds frihed og lige vilkår inden for 

grundlovens bestemmelser om Folkekirken og andre trossamfund i Danmark. 
 

Ifølge vedtægterne (§9) skal forslag om vedtægtsændringer godkendes med mindst 2/3 flertal 

på to af hinanden følgende rådsmøder. Således skal forslaget op igen ved Rådsmødet 26 

august, hvis det godkendes af årsmødet. 

 

Se vedtægterne her:  

http://www.danskekirkersraad.dk/fileadmin/filer/Documenter/090902_DKRs_vedt%C3%A6gt

er.pdf 

 

Forhistorien til dette forslag er, at man fra Fyens Stift mente at den gamle ordlyd kunne forstås 

negativt for folkekirkens særstatus. 

Repræsentanterne fra Fyens Stift udtrykte sin glæde over, at Bent Hylleberg og Mads 

Christoffersen var med til møde med Fyens Stift til en god samtale og at FU nu har indstillet til 

denne ændring.  

 

- Forslaget om ændring blev enstemmigt godkendt. Det skal op til endelig godkendelse 

ved det kommende Rådsmøde den 26 august 2015.  
 

10. Økonomi ved kasserer Aase Rønkilde Pedersen 

 

a. Godkendelse af revideret regnskab 2014 (se Årsberetning 2014) 

Aase Rønkilde orienterede og præciserede. Ud af hele beløbet fra momskompensation 

er 90.000 sat i budgettet for 2015.  

 

Hvad angår lønninger er beløbet lavere end budgetteret. Det skyldes, at vi har fået 

mere i lønrefusion – og ikke at vi har haft færre ansatte/mindre arbejde.  

 

Der er uforudsete udgifter for kr. 35.000 idet sekretariatet havde indbrud og derfor 

efterfølgende var nødt til at købe nye pc’er (indbruddet ikke var dækket af 

forsikringen).  

 

Overskuddet for 2014 vil have en betydning for øgning af egenkapitalen.  

Aase Rønkilde sluttede af med at takke for samarbejdet med Preben Brohus og Mads 

Christoffersen. 

- Regnskabet blev enstemmigt godkendt.  

 

b. Valg af revisor 

- MER Revision blev genvalgt  
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11. Valg til Forretningsudvalget 

I år er to medlemmer af Forretningsudvalget på valg. Alle var inviteret til at finde kandidater 

til Forretningsudvalget.  

 

På valg:  

- Lone Møller-Hansen (Baptistkirken) genopstiller 

- Peter Götz (Missionsforbundet) genopstiller ikke 

 

Valgår: Anders Gadegaard (2013), Peter Fischer-Møller (2013), Rita Jørgensen (2013), Aase 

Rønkilde (2014), Erling Tiedemann (2014), Peter Götz (2012) og Lone Møller-Hansen (2012).  

 

Tonny Jakobsen (Pinsekirken) stiller op. 

Anders Gadegaard takkede Peter Götz for et stort engagement og store visioner for det 

økumeniske samarbejde. Peter Götz har haft stor betydning for det øget samarbejde med 

Evangelisk Alliance og for frikirkernes engagement også i religionsdialogen.  

 

- Tonny Jakobsen blev enstemmigt valgt til Forretningsudvalget som repræsentant fra 

pinsekirken. 

- Lone Møller-Hansen blev genvalgt. 

    

12. Kommende arrangementer 

14.-16. maj: Migrantkonference i Middelfart 

Den syvende migrantkonference i samarbejde med Tværkulturelt Center, KIT og 

Apostelkirken. Det er især for migrantpræster, men alle er velkomne.  

 

11.-14. juni: Folkemødet på Bornholm, teltet Mellem Himmel & Jord 

- Herunder debatter om religion og medierne, trossamfundenes vilkår i Danmark, 

klimaspørgsmålet og en debat om, hvorvidt der er grænser for hvad kirken skal blande sig i.  

Læs mere på www.danskekirkersraad.dk  

 

13. Kommende møder  

Rådsmøder 

Næste Rådsmøde er den 26. august 2015 kl. 15-18 hos Frelsens Hær, Frederiksberg 

 

Fællesmøde: 

31. oktober 2015 kl. 10-13 i København. NB! Intet Økumenisk Efterårskursus 

 

Årsmøde 2016: 

 Lørdag den 21 maj 2016 – men uden temadel. Fokus på Kirkedage.  

 Sted skal findes. 

  

http://www.danskekirkersraad.dk/


14. Eventuelt 

Peter Götz takkede for det gode samarbejde gennem de sidste 9 år. 

 

For referatet: Mads Christoffersen 


