
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Frederiksberg d. 11. september 2019 

 

Referat for Rådsmøde 29 august 2019  

  

Til stede: Formand Biskop Peter Fischer-Møller, Biskop Czeslaw Kozon (Den katolske Kirke), Jørgen 

Thaarup (Metodistkirken), Biskop Christian Alsted (Metodistkirken), Per Beck (Baptistkirken), Torben 

Andersen (Baptistkirken), John Nielsen (Missionsforbundet), kasserer Aase Rønkilde (Vor Frue Kirke), Axel 

Bagheer (Den Reformerte Synode), Birthe Juel Christensen (Folkekirkens Nødhjælp), Lars Bo Olesen 

(Apostolsk Kirke), Tonny Jacobsen (Mosaik), Peter Skov-Jakobsen (Folkekirken), Owen Prewett (Den 

Anglikanske Kirke), Mia Toldam Korsgård (Danske Kirkers Råd), Maria Pedersen (Danske Kirkers Råd), 

Sharon Miller (ICC), Henrik Krøll (ICC), Levi Giversen (Frelsens Hær), Christina Jeppsson (Frelsens Hær), 

Mads Christoffersen (Danske Kirkers Råd) og Christian Pedersen (Folkekirken). 

 

Indledning 

Mødet blev indledt med tre korte oplæg ved Biskop Peter Fischer-Møller, Folkekirken, Biskop 

Czeslaw Kozon, Den katolske Kirke, og Pastor Tonny Jacobsen, Frikirkenet. Herefter fulgte en 

samtale om økumenien i Danmark i dag med eksempler fra både positive strømninger og fortsatte 

dogmatiske udfordringer.  

 

 

1. Velkommen ved formand Peter Fischer-Møller 

 

2. Den aktuelle situation i Danske Kirkers Råd ved Peter Fischer-Møller 

a. Kort redegørelse for forløbet og opfølgningen på svindelsagen 

- Herunder kontakt til politi, bank, revisor og advokat. 

 

Vi er i sommerferien blevet bedraget. Vi har været udsat for såkaldt ’CEO fraud’. Det 

betyder, at en svindler har givet sig ud for at være generalsekretæren og fået vores 

økonomimedarbejder til at overføre i 3 store beløb svarende til i alt 997.000 kr. til 

udenlandske konti. Det er en meget alvorlig form for svindel med stor betydning for 

Danske Kirkers Råds lille økonomi.  

 

Peter Bangs Vej 1 

DK-2000 Frederiksberg 

Danmark 

Tel + 45 3543 2943 

 dkr@danskekirkersraad.dk 

 www.danskekirkersraad.dk  

 

Til repræsentanter i Rådet.  

mailto:dkr@danskekirkersraad.dk
http://www.danskekirkersraad.dk/


Vi har med det samme kontaktet banken om, at vi i fremtiden ikke skal kunne lave 

overførsler uden, at der er to underskrifter. Vi har meldt sagen til politiet og været i 

kontakt med vores advokat. Sagen har været dækket bredt i medierne.   

 

Vi har heldigvis en opsparing og et overskud i Danske Kirkedage, der reelt redder 

Danske Kirkers Råds økonomi. Vi har normalt de to økonomier adskilt. Men vi har 

ekstraordinært været nødt til at beslutte, at økonomien fra Danske Kirkedage skal 

bruges til at dække det tab, vi har haft i forbindelse med sagen.  

 

Vi har været til møde med vores advokat. Vi vil sammen med ham se på, hvad vi skal 

gøre i forhold til banken. Vi vil se på, om der er mulighed for at gøre banken ansvarlig 

og således dække noget af det  

 

Det er meget alvorligt, at så store beløb kan forsvinde fra Danske Kirkers Råd. Der var 

ros for pressehåndteringen i denne sag.  

 

Der er brug for at se på, hvordan vi kan gå sammen med andre organisationer om at 

dele en administrationsmedarbejder. Det er der brug for. Vi ser lige nu på, hvordan vi 

kan dele en administrativ medarbejder, der kan bistå os. 

 

- Vi skal se på, hvad bankens ansvar er i denne sag. Derefter må vi skifte bank.  

- Vi orienterer løbende om sagen, når der udvikling.  

 

Vi har lært meget af sagen her. Bl.a. skal der også være sikkerhed i Danske Kirkedages 

økonomi, således at der også her skal være to underskrifter for hver overførsel. Vores 

revisor har haft fokus på intern svindel. Man har ikke i sit perspektiv haft fokus på 

mulig ekstern svindel.  

- Vi vil opfordre til, at man taler med sin revisor om, hvordan man sikrer sig mod svindel.  

 

Denne form for svindel rammer også meget store virksomheder. Vi kan lave bedre 

sikkerhedsprocedurer, men vi kan aldrig helt sikre os.  

 

b. Hvordan sikrer vi Danske Kirkers Råds økonomi resten af året? 

Vi har møde med revisor 10 september.  

 

Nye procedurer  

Vi har med det samme skrevet til banken, at vi fremover skal have to underskrifter for 

hver overførsel/betaling.  

Vi tager et møde med banken, når vi har det endelige overblik over vores økonomi for 

resten af året.   

   

c. Hvad betyder det for Danske Kirkedage og Danske Kirkers Råd i øvrigt? 

Stiftsrådet i Roskilde er villige til at hæve det bindende stiftsbidrag i 2021-22 svarende 

til 8 mio for de to år. Derudover vil der være bidrag fra andre kirkesamfund og anden 

fundraising. Så der er ingen fare for, at Danske Kirkedage ikke kan videreføres. 



  

d. Andet? 

Advokat Ebbe Holm har kigget vores vedtægter igennem. De skal strammes op. Der 

skal laves stillingsbeskrivelser f.eks. for generalsekretæren. Vores formelle juridiske 

forhold skal ses igennem. 

 

 

3. Orientering fra sekretariatet ved Mads Christoffersen 

Mads Christoffersen takkede for de mange samtaler og henvendelser, vi har fået på 

sekretariatet i denne vanskelige situation. Han takkede partnere for rådgivning bl.a. hvad 

angår pressehåndtering og Forretningsudvalget og Peter Fischer-Møller for håndtering af 

denne alvorlige sag.  

 

Sagen her har rystet sekretariatet og det meste af vores tid de sidste tre uger er gået med 

ting, der er forbundet med sagen. Men nu synes vi, at det lysner og det er tid til at gribe fat 

igen. Sekretariatet havde en god supervision med Conny Hjelm i denne uge, hvor vi fik 

mulighed for at vende tingene. 

 

Inden sommerferien var der fuld fart på inden for de forskellige arbejdsområder og især 

med Himmelske Dage på Heden. Desuden var vi engageret igen i år på Folkemødet.  

- Der er mulighed for at være med i teltet Mellem Himmel & Jord. Kontakt Mads 

Christoffersen for yderligere information. 

 

Inden sommerferien besluttede vi at lave en omrokering i arbejdsopgaverne på 

sekretariatet. Det var tydeligt, at den struktur vi i Danske Kirkers Råd havde lavet med at 

Mia skulle bistå både Grøn Kirke, som Hanna tidligere havde brugt alt sin tid på, og 

Økumenisk Dialog og Dannelse ikke var holdbar. Derfor bliver det fremover Mads 

Christoffersen, der fremover er sekretær for Økumenisk Dialog og Dannelse og Mia 

Toldam Korsgård vil således bruge langt størstedelen af sin tid på Grøn Kirke. Det kommer 

til at gavne alle.  

 

Vi arbejder på mulighederne ekstra bistand til de administrative opgaver. De sidste par år 

har Maria Pedersen stået for den daglige administration og bogføring, med assistance fra 

Preben Brohus. Nu er der brug for en anden, der kan assistere – ikke mindst med den 

stigende administrationsbyrde, vi oplever. Det skal være en, der arbejder med de samme 

systemer inden for løn og bogføring, som vi har i Danske Kirkers Råd.    

 

Der blev spurgt om, hvorvidt vi har arbejdet med forslaget om, at prædikener skal være på 

dansk. Det har været et politisk emne, men det har været en ’and’. Der er ikke noget 

lovforslag på den baggrund.  

- Vi skal være opmærksom på dette. Frihed og lige vilkår følger det.  

 

4. Kort nyt fra arbejdsgrupperne 

a. Grøn Kirke ved Mia Toldam Korsgård 

Skabelsestiden begynder 1. september.  



Grøn Kirkes konsulenter arbejder på fuld blus til sparring for de lokale grønne kirker. 

Sammen med Folkekirkens Nødhjælp og KFUM-spejderne kommer der en stor 

klimaevent på Ungdomsøen 5 oktober.  

Vi har fået to praktikanter, der skal rundt at besøge de grønne kirker.  

Kirkeministeren har fra første dag udtrykt sin interesse for og støtte til Grøn Kirke og 

sammenhængskraft mellem land og by. Grøn Kirke skal til møde med ministeren 9. 

september.  

 

Mia Toldam Korsgård er sekretær for gruppen.  

 

b. Frihed og lige vilkår 

Frihed og lige vilkår holder møde igen i efteråret. Trossamfundsloven og de praktiske 

forhold omkring den har Forretningsudvalget taget sig af – herunder kontakten til 

Kirkeministeriet.  

Kirkerne indsamler lige nu eksempler på, hvordan det går med implikationerne af den 

nye Trossamfundslov. Hvilke knaster er der? Årsregnskab og kursus for 

vielsesforrettere vil blive drøftet på et kommende møde i Frihed og lige vilkår mhp. på 

et møde med kirkeministeren.  

Baptistkirken kan ikke være klar med et årsregnskab i maj som påkrævet, da det først 

godkendes ved sommerkonferencen i juli.  

- Peter Fischer-Møller opfordrede til, at man venter til foråret med at søge om udsættelse 

om indsendelse af regnskaber.  

- Vi skal overveje at tage kontakt til departementschefen vedr. dette.  

 

International Church of Copenhagen er kommet i økonomiske problemer, da en 

anonym giver har trukket sig efter kravet om, at man ikke kan have anonyme givere 

over en vis størrelse.  

- Denne problematik vil vi drøfte i Frihed og lige vilkår. 

 

Det har vist sig ikke at være muligt at ændre kravet om fuld gennemsigtighed. Men vi 

må fortsat komme med konkrete eksempler på, hvad det betyder med disse nye krav.  

- Vi vil meget gerne samle sådanne cases ind.  

- Vi tager en drøftelse af hvad en donation overhovedet er.  

- Med henblik på en samtale med ministeriet vil vi gerne have, at alle sender deres 

erfaringer inden nytår.  

- Bent Hylleberg og Mads Christoffersen følger op. 

 

Mads Christoffersen er sekretær for gruppen.  

 

c. Økumenisk Dialog og Dannelse 

Økumenisk Dialog og Dannelse. Se på økumeniske diakoninetværk. Bogudgivelsen 

arbejder vi stadig på, men fundraising fra vores medlemskirker er udskudt til DKR har 

helt overblik over vores økonomi. 

 

Mads Christoffersen er sekretær for gruppen.    



 

5. Danske Kirkedage ved Mads Christoffersen 

a. Kort opsamling på Himmelske Dage på Heden.  

Der var 430 arrangementer på 4 dage. Det var et flot og mangfoldigt program. Der var et 

imponerende stort engagement også fra Herning by. Økonomien lå på ca. 8,5 mio. Heraf 

1,9 mio i gaver gennem fundraising takket være en meget stor gruppe af frivillige 

fundraisere. 1,5 mio i billetindtægter. 2, 5 mio indtægter fra folkekirkelige provstier, 

menigheder samt frikirker. 

Der har været en fest for de frivillige i juni. I midten af august afholdt komiteen og 

styrelsen en fælles evaluering. Der var stor glæde over planlægningen og afviklingen. Mere 

end 8.000 var med til Showet i Boxen  

Mulighedernes Marked fungerede godt. Der var gode små og store events - herunder 

åbnings- og afslutningsgudstjenesten. Cityforeningen i Herning har allerede spurgt om, 

hvordan man giver et tilbud til Himmelske Dage om at få det igen. 

 

Lars Bo Olesen, næstformand i den lokale komite, orienterede kort fra Himmelske Dage på 

Heden efterfulgt af bifald som tak for deres store arbejde. 

 

Der lød desuden en tak for det overskud, der kom ud af Himmelske Dage på Heden. Det 

kommer til at dække det store beløb, Danske Kirkers Råd har mistet i svindelsagen.  

 

b. Danske Kirkedage i Roskilde 2022 

Der vil være et godt økumenisk samarbejde omkring Danske Kirkedage. Der er allerede et 

velfungerende økumenisk samarbejde i Roskilde. 

Peter Fischer-Møller har møde med Roskildes borgmester og med det økumeniske netværk 

i nærmeste fremtid.  

Vi må se på, hvordan vi kan få gavn af, at der er Dyrskue samtidig med Himmelske Dage. 

Herning Kommune har sagt, at de står til rådighed for sparring for Roskilde.  

 

c. Styrelsen for Danske Kirkedage 

Styrelsen for Danske Kirkedage vil sammen med den lokale komite i Herning hjælpe til, at 

komiteen i Herning kommer godt i gang. Vi vil sørge for en god overdragelsesproces. Anne 

Mie Skak Johanson, der var sekretær for komiteen i Herning er ansat frem til 1 januar til at 

være med til at sikre, at vi kan overdrage alt det praktiske til Roskilde. Folkekirkens 

biskopper har sendt en ansøgning til Kirkeministeren/Fællesfonden på 1,7 mio mhp på op 

rettelsen af et sekretariat, der kan arbejde med Kirkedage frem til og med 2022.  

 

6. Økonomi ved kasserer Aase Rønkilde 

Vi har fået et forskud fra Himmelske Dage på Heden til at sørge for økonomien resten af 

året.  

Vi har et møde med vores revisor 10 september til at få styr på håndteringen af det store 

tab og bogføringen af de indtægter vi får frem til december.  

 

Vi er afhængige af at vores medlemmer betaler deres kontingenter hurtigt i januar 2020.  

 



Skal vi henvende os til vores medlemmer mhp et forøget kontingent? Det er trist, hvis det 

kun er Danske Kirkedage, der dækker. Konkret blev det foreslået at bede medlemskirkerne 

om et højere kontingent.  

 

- Når vi har det fulde overblik over økonomien, vil vi overveje at indsamle ekstra midler fra 

medlemmerne. Konkret blev det foreslået, at lade kontingentet stige med 33% de næste tre 

år.  

- Det må vi drøfte ved Forretningsudvalgsmødet 24 september.  

 

Det blev desuden foreslået, at vi laver en indsamling på 1000 kr pr. person. Der er en bred 

anerkendelse af Danske Kirkers Råds arbejde.   

 

 

7. Eventuelt 

 

8. Kommende møder 

FU-møder:                   24 september kl 10-13 

                                       12 december kl 10-13 

                                       25 februar kl 10-13 

                                       14 maj kl 14-17  

                                       19 august kl 10-13  

 

Rådsmøde:                  21 januar kl 15-18  

 

Årsmøde:                     20 juni 2020 kl 10-16  

 

Fællesmøde:               26 oktober 2019 kl 10-16 

 


