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Referat for Årsmøde i Danske Kirkers Råd  

Lørdag den 21. maj 2016 14:00-16:00  

Trinitatis Sognehus. Pilestræde 67. 1112 København K  

 

Årsmødet var for både medlemmer af Rådet og Økumenisk Forum.  

Inden selve mødet var der temadag om kirken og flygtningene.  

 

Til stede:  

Johannes Hansen (Apostolsk Kirke), Preben Brohus (Apostolsk Kirke), 

Jacob Broholm Møller (Baptistkirken), Lone Møller-Hansen 

(Baptistkirken), Synne Garff (Bibelselskabet), Anni Pedersen (Danmarks Økumeniske Kvindekomite), Jørgen 

Skov Sørensen (Danmission), Karsten Bach (Dansk Oase), Anne Mie Skak Johanson (Dansk Oase), Lise 

Willer (Danske Baptisters Kvindenetværk), Anders Gadegaard (Danske Kirkers Råd), Hanna Smidt (Danske 

Kirkers Råd), Mads Christoffersen (Danske Kirkers Råd), Maria Hellstrøm Pedersen (Danske Kirkers Råd), 

Rita Jørgensen (Danske Kirkers Råd), Karen Bolette Berg (De Grønne pigespejdere), Czeslaw Kozon (Den 

Katolske Kirke i Danmark), Poul Sebbelov (Den Ortodokse Kirke (Konstantinopels Patriarkat), Jakob 

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

mellemkirkelige Råd), Carl Lydholm (Frelsens Hær), Gudrun Lydholm (Frelsens Hær), Kristian Hein 

(Helsingør Stift), Ralf Amstrup (Helsingør Stift), Morten Hougaard Sørensen (KFUM og KFUK i 

Danmark), Thorsten Rørbæk (KFUM og KFUK i Danmark), Peter Villadsen (Kirkefondet), Allan Juel 

Jensen (Kirkeligt Centrum), Poul Møller Petersen (Kirkeligt Centrum), John Nielsen (Missionsforbundet), 

Jarle Tangstad (Pinsekirken i København), Michael Rønne Rasmussen (Roskilde Stift), Ole Lennart 

Andersen (Viborg Stift), Aase Rønkilde Pedersen (Vor Frue kirke), Christian Frovin Lorentzen (Y´s Men 

International, Region Danmark), Gorm Simon Skousen (Y´s Men International, Region Danmark), Birgit 

Thomassen (Aalborg Stift) 

 

1. Velkomst ved Anders Gadegaard  

Anders Gadegaard indledte med en refleksion over det økumeniske fælleskab. Som det fremgik af 

Danske Kirkers Råds ekklesiologiske dokument fra 2009, er gudstjenestefejringen helt central for 

det økumeniske fællesskab og udgangspunkt for samarbejde og samtaler om læresætninger. 

  

2. Navneopråb  

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. Se deltagerliste ovenfor. 

 

3. Valg af stemmetællere  

- Hanna Smidt og Maria Pedersen blev valgt. 

 

4. Kirkernes flygtningeengagement?  

Opfølgning på dagens temadiskussion. Der var en længere samtale om, hvorledes vi skulle følge 

op på de indledende oplæg om kirkernes flygtningeengagement.  

 

Det blev bl.a. påpeget, at det er vigtigt med samarbejde på tværs af initiativer. Der er allerede gode 

organisationer som KIT og Tværkulturelt Center samt Folkekirkens Asylsamarbejde. Kirkerne og 
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de kirkelige organisationer kan knytte an til disse og hente hjælp og inspiration her. Desuden er 

der mange erfaringer internationalt både i de afrikanske og de nordiske kirker, hvor vi også kan 

hente læring fra.  

 

Hvad angår den aktuelle flygtningesituation er det vigtigt at engagere sig, men det blev også 

påpeget, at vi skal være forsigtige med forenklede udmeldinger fra Danske Kirkers Råds side.  

 

Hvad angår migrantkirkerne er det vigtigt med et godt samarbejde. Men det er erfaringen, at de 

ikke ønsker at være med i formelle strukturer som Frikirkenet eller det af DKR foreslåede 

Migrantkirkeforum. Der er mange former for samarbejde. Nogle gange handler det bare om at 

skabe rum – som ved vores årlige konferencer for migrantpræster eller ved at låne lokaler/kirker 

ud og kort og godt samarbejde lokalt. 

 

Det er vigtigt, at vi som nationalt kirkeråd anerkender migrantkirkerne og deres vigtige arbejde. 

Men der er også brug for en gensidig forståelse og anerkendelse af de forskellige kirkesyn, således 

at migrantpræsterne også anerkender danske præsters forskellige teologiske ståsteder.  

 

Der er brug for en løbende revidering af kortlægning af migrantmenighederne. Den sidste blev 

lavet for en del år siden: http://samtidsreligion.au.dk/religion-i-danmark/rel-aarbog09/jss/  

Se i øvrigt hjemmesiden www.migrantmenigheder.dk 

 

- Danske Kirkers Råd overbringer en hilsen til migrantpræsterne ved den kommende 

migrantkonference i begyndelsen af juni. 

 

5. Nyt fra  

a. Sekretariatet ved generalsekretær Mads Christoffersen  

Der er som vanligt travlt på sekretariatet. I denne tid har vi været fuldt optaget af Himmelske 

Dage, idet vi dels er med i styrelsen og samarbejdet med Himmelske Dages sekretariat og dels har 

stået for en række arrangementer som Grøn Kirkes telt, udstillinger, debatter og 

afslutningsprogrammet den 8. maj.  

 

I slutningen af maj er der interreligiøs dialogkonference med fokus på ekstremisme. Her har 

sekretariatet stået for en stor del af logistikken og planlægningen og kommer desuden til at være 

meget på under selve konferencen.  

 

I begyndelsen af juni står Migrantgruppen og sekretariatet for den årlige konference for 

migrantpræster. Igen i år vil der være 50-60 deltagere.  

 

Den 20. juni står Grøn Kirke sammen med sekretariatet for en konference om mere bæredygtig 

brug af kirkens jorder.   

 

Døren er altid åben for alle på sekretariatet – man er meget velkommen, hvis man vil blive lidt 

klogere på vores arbejde eller drøfte vores opgaver.  

 

http://samtidsreligion.au.dk/religion-i-danmark/rel-aarbog09/jss/
http://www.migrantmenigheder.dk/
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b. Økumenisk Forum ved Rita Jørgensen, Stående Udvalg.  

Stående Udvalg har stået for Årsmødet i år med fokus på flygtninge og kirken.  

 

c. Danske Kirkedage  

Himmelske Dage i København ved Christian Frovin 

Himmelske Dage er Danske Kirkedage – ikke kun for de sædvanlige men for 400 arrangementer 

på 4 dage. 30.000 deltagere kom forbi. Vi kom ud i det offentlige rum. Det var en spændende rejse i 

planlægningen. Men også en udfordring til, hvor meget tillid vi har til hinanden som forskellige 

kirker. Det var meget positivt at se, hvad det blev til. 

 

Styrelsens arbejde ved Anne Mie Skak Johanson 

Anne Mie fortalte kort om arbejdet med Danske Kirkedage. En stor tak til den lokale styregruppe, 

der har løftet et meget stort arbejde. Styrelsen ønskede at komme ud i det åbne rum. Det lykkedes 

virkelig godt. Vi ville gerne at nogle programpunkter blev mere skarpe (og måske ikke så mange), 

men der tog styrelsen fejl. Mangfoldigheden var en kæmpe styrke. Styrelsen er til for at sikre den 

økumeniske bredde. Det lykkedes.  

 

Næste gang er i 2019 i Herning. Vi skal alle tage med ud i vores kirker og organisationer, hvordan 

man kan bidrage til Kirkedage. Vi har haft to møder med kirkefolk i Herning. De glæder sig.  

- Der er visionsdag den 1. oktober 2016 i Herning. Alle er velkomne. 

 

Fra Danske Kirkers Råd lød der en tak til Peter Fischer-Møller for at stille en præst til rådighed for 

sekretariatet.  

 

Der var utrolig mange og meget velbesøgte arrangementer. Der har været forslag om, at vi skulle 

lave noget igen snart – f.eks. om et år. Der er stemmer, der siger at man kunne se for sig, at der 

kom et fast kirkedage-sekretariat. Fra pinsekirken vil man gerne styrke Kirkedage/Himmelske 

Dage. Det vil være godt at fortsætte. 

 

Prisen på Himmelske Dage ligger på ca. 7 mio. Fundamentet for den økonomi kommer primært 

fra provstierne i Københavns Stift. Udover dette var der også en del medarbejderløn, som 

stiftet/stifterne har dækket. Der er budgetteret med, at der skal overføres et beløb tilbage til Danske 

Kirkedages almene økonomi, der så kan videreføres til de kommende Kirkedage.  

 

På baggrund af tilbagemeldinger bl.a. fra nogle af moderatorerne, er der fremsat et forslag om at 

følge op på Himmelske Dage i København med årlige festivaller af samme art i København. 

Forslaget blev drøftet, og flere kunne godt se perspektivet i en sådan årlig opfølgning samt i at en 

tilbagevendende festival i København ville kunne trække på de ved Himmelske Dage høstede 

erfaringer. 

Forsamlingen fandt imidlertid ikke, at DKR kunne løfte en sådan opgave og henholdt sig til 

vedtagelsen om at igangsætte planlægningen af Danske Kirkedage 2019 i Herning. Måske vil man i 

årene imellem Danske Kirkedage kunne afholde et af Himmelske Dage inspireret arrangement i 
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København. Denne ide videregives til arbejdsgruppen vedr. Himmelske Dage og Københavns 

Stift. 

 

6. Arbejdet i Danske Kirkers Råd  

Kort orientering om arbejdet i arbejdsgrupperne.  

- Frihed og lige vilkår ved Biskop Kozon.  

Gruppen har haft foretræde for Kirkeudvalget vedr. bekymring for, hvad hurtig politiske 

beslutninger vedr. imamer kan have af betydning for andre trossamfund. Man forventer, at 

udvalget bliver indkaldt igen. 

  

- Kontaktgruppen ved Anders Gadegaard  

Siden sidste år er Jihad Al-Farra fra Dansk Islamisk Råd og Erling Tiedemann fra Den 

katolske Kirke gået bort. Derfor er vi nu ved at finde nye medlemmer af gruppen. Imam 

Abdul Wahid Pedersen er trådt ind. Vi mangler stadig en repræsentant fra Den katolske 

Kirke. 

Der er dialogkonference 27-29 maj, hvor der bl.a. vil være et offentligt arrangement i 

Folketinget med deltagelse ved fra religiøse ledere fra Danmark og Mellemøsten. 

 

- Trosoplæring ved Jakob Rønnow 

I forbindelse med reformationsjubilæet i 2017 har vi i en økumenisk sammensat gruppe 

formuleret en fælles tekst. Bent Bjerring Nielsen er tekstforfatter på hæftet, men det er 

gruppen, der har stået for formuleringer/redigering. Vi har et samarbejde med Kristeligt 

Dagblad om at få teksten på kristendom.dk i en eller anden form. Vi er i gang med 

fundraising og har sendt et brev ud til alle medlemskirkerne i Danske Kirkers Råd og til 

stifterne i Folkekirken. Forslag om donation fra kirkesamfundene til fælles materiale. 

- Danske Kirkers Råds medlemskirker får mulighed for lige at se materialet, inden det bliver 

sendt ud.  

 

- Reformationsjubilæet: Forslag om fælles økumenisk markering i efteråret 2017.  

Arbejdsgruppen vil høre om der er stemning for en økumenisk markering – f.eks. i 

Københavns Domkirke. Det blev bemærket, at det vil være bedre at foreslå kirker lokalt at 

tænke økumenisk i forhold til planlagte arrangementer. Plant Håb (Grøn Kirke) er en 

kampagne, man vil køre i 2017 – det kunne være en ide at foreslå dette. Den Ortodokse 

Kirke står gerne for et arrangement mere som samtale/foredrag. Pinsedag er der en stor 

markering i Haderslev. 31 oktober er der fejringer lokalt i de folkekirkelige domkirker. Men 

udover det vil det være godt med en fælles økumenisk gudstjeneste – f.eks. i Københavns 

Domkirke. Så skal vi bare tale med biskop Peter Skov-Jakobsen, idet han allerede har 

planlagt noget 31 oktober. Roskilde Domkirke er også en mulighed.  

- Der er opbakning til forslaget om en økumenisk fejring. 

 

- KFUM/K står for en tur til Wittenberg. Alle er velkomne til at sende unge mennesker 

med. 
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- Grøn Kirke ved Peter Fischer-Møller  

Plant Håb – er både at plante træer i Danmark og ude i verden. Tjek hjemmeside 

www.gronkirke/planthaab. Arbejdet med Kirkernes Jorder når sin foreløbige afslutning 20. 

juni, hvor der er en opsamlingskonference med erfaringer/ideer til at tænke nyt omkring 

kirkens jorder.  

 

Se hele arbejdsplanen her: 

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

/140503_ENDELIG_Arbejdsplan_2014-16.pdf  

 

7. Godkendelse af skriftlig årsberetning ved Anders Gadegaard  

’Det er et prægtigt dokument, der viser, hvor meget vi kan udrette i netværket med et dedikeret og 

hårdtarbejdende sekretariat’, sagde Anders Gadegaard. Anders Gadegaard takkede af for 9 år som 

formand i dette fællesskab, hvor der er gensidig respekt og åbenhed. Grundlæggende har vi et 

ønske om samarbejde. Men der er naturligvis plads til videreudvikling af det økumeniske 

samarbejde. Økonomien balancerer på en knivsæg. Der er en stigende egenkapital, men den bør 

stadig være større. 

- Årsberetningen blev godkendt enstemmigt.  

 

 

8. Valg  

a. Valg til Forretningsudvalget  

Formanden og et medlem er på valg.  

På valg:  

 Formand Anders Gadegaard. Genopstillede ikke.  

 Peter Fischer-Møller. Genopstillede som medlem.  

- Henrik Stubkjær valgt som formand 

- Peter Fischer-Møller genvalgt som medlem 

- Biskop Czeslaw Kozon valgt som suppleant for det kommende år. Der er valg i 2017. 

 

Forretningsudvalget kommer således til at bestå af:  

- Biskop Henrik Stubkjær, formand 

- Tonny Jacobsen, Pinsekirken, næstformand 

- Aase Rønkilde Pedersen, Vor Frue Kirke, kasserer 

- Biskop Peter Fischer-Møller, Folkekirkens mellemkirkelige Råd 

- Biskop Czeslaw Kozon, Den katolske Kirke 

- Lone Møller-Hansen, Baptistkirken 

- Thorsten Rørbæk, KFUM/, formand for Stående Udvalg (se nedenfor) 

 

b. Valg til Stående Udvalg  

Formand og to medlemmer er på valg.  

Formand Rita Jørgensen var på valg og genopstillede ikke.  

KFUM/K opstillede Thorsten Rørbæk som formand for Stående Udvalg.  

http://www.gronkirke/planthaab
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Baptisternes Kvindenetværk opstillede Pia Duebjerg Andersen som medlem. Jakob Rønnow 

genopstillede for FDF 

- Thorsten Rørbæk valgt som formand 

- Jakob Rønnow genvalgt 

- Pia Duebjerg Anderssen blev valgt som medlem 

 

Stående Udvalg kommer således til at bestå af:  

- Formand Thorsten Rørbæk, KFUM/K 

- Jakob Rønnow, FDF 

- Pia Duebjerg Anderssen, Baptisternes Kvindenetværk 

- Karen-Bolette Berg, De Grønne Pigespejdere 

- Kaare Nielsen, Den katolske Kirke  

 

Desuden sidder følgende med i Stående Udvalg: Jakob Rønnow (FDF), Karen-Bolette Berg (De 

Grønne Pigespejdere) og Kaare Nielsen (Den katolske Kirke).  

 

c. Valg til Styrelsen for Danske Kirkedage  

Formand og to medlemmer var på valg.  

- Formand Bitten S. Kjær (FDF) blev genvalgt 

 

Medlem Nikolaj Hørlyck (KFUM/K). Genopstillede ikke.  

Medlem Henrik Bang Bjørgo (Den katolske Kirke). Genopstillede.  

Suppleant Bess Serner-Pedersen, Alpha Danmark, trådte ud af styrelsen.  

 

Kandidater til valg:  

Claus Mester Alpha Danmark  

Morten H Sørensen KFUM/K  

Henrik Bang Bjørgo, Den Katolske Kirke.  

 

Den nye styrelse kommer til at se således ud: 

- Formand Bitten S. Kjær, FDF 

- Kasserer Poul Kirk, Frikirkenet 

- Anne Mie Skak Johanson 

- Morten H Sørensen, KFUM/K 

- Henrik Bang Bjørgo, Den katolske Kirke 

- Aktiv suppleant Claus Mester, Alpha Danmark 

 

d. Bibelselskabet inviterede DKR til at være med i repræsentantskabet fremover. 

- DKR vil gerne sidde med i repræsentantskabet for Bibelselskabet.  

- Hvis man vil sidde med henvender man sig til Mads Christoffersen. En med sæde i    

DKR/Rådet/Økumenisk Forum. Claus Mester, Alpha Danmark meldte sig som mulig repræsentant.  

  

9. Takketale ved Mads Christoffersen  

 Anders Gadegaard genopstiller ikke efter 9 år som formand for Danske Kirkers Råd.  
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 Rita Jørgensen genopstiller ikke som formand for Stående Udvalg  

 Hanna Smidt har 10-års jubilæum  

 Birthe Willumsen holder op som frivillig på sekretariatet efter 10 år.  

 

Mads Christoffersen holdt en takketale til alle fire, der modtog stor applaus for deres engagement i 

Danske Kirkers Råd.  

 

10. Københavns Kommunes Charter for demokratiske værdier  

- Udsat til næste møde. 

 

11. Økonomi ved kasserer Aase Rønkilde Pedersen  

 

a. Godkendelse af revideret regnskab 2015 (se Årsberetning 2015)  

Forretningsudvalget har underskrevet regnskabet i Årsberetningen (elektronisk). Årsmødet skal 

godkende det.  

- Årsmødet godkender regnskabet.  

- Der lød en stor tak til Aase Rønkilde Pedersen for hendes arbejde som kasserer. 

 

Se regnskab 2015 her: 

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

Aarsberetning_2015_print.pdf  

 

b. Valg af revisor  

Forretningsudvalget indstillede til, at vi fortsætter med MER Revision, som vores revisor.  

- MER Revision genvalgt. 

 

12. Kommende arrangementer  

2.-4. juni: Migrantkonference i Middelfart  

16.-19. juni: Folkemødet på Bornholm, teltet Mellem Himmel & Jord  

20. juni: Grøn Kirke konference om Kirkens Jorde 

1. oktober: Visionsdag for Danske Kirkedage, Herning. 

Læs mere på www.danskekirkersraad.dk  

  

13. Kommende møder  

Rådsmøder  

Næste Rådsmøde er den 30. august 2016 kl. 15-18. Skt. Lukas stiftelsen i Hellerup.  

Desuden: 17. januar kl. 15-18.  

 

Fællesmøde:.  

29. oktober 2016 kl. 10-15. Sted skal findes.  

 

Årsmøde 2017:  

Dato besluttes.  

- FU beslutter mødedatoen.  

http://www.danskekirkersraad.dk/
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14. Eventuelt 

Folkekirken har haft læresamtaler med Metodistkirken. Det er for folkekirken historisk. Thorsten 

Rørbæk har været tovholder for MKR. Metodistkirken har godkendt det afsluttende dokument. 

- Det tages med på et kommende møde. 

Økumenisk Ungdom er nedlagt per 1/1 2016. KFUM og KFUK har overtaget deres netværk og 

forpligtelser, herunder som den nye danske gren af World Students’ Christian Federation. KFUM 

og KFUK ønsker fremover at styrke sin profil som en økumenisk bevægelse og samarbejder gerne 

med andre kirkesamfund om unge - herunder en rejse til Taizé i uge 42. Kontakt Morten Hougaard 

Sørensen for mere information. 

 

For referatet: Mads Christoffersen 


