
 

Til repræsentanter og sekretariater 

Rådet, Økumenisk Forum og Danske Kirkedage  

 
 

Referat for Fællesmøde 26. oktober 2019  
Sted: Jerusalemskirken. Rigensgade 19. 1316 København K 

 

Til stede: Biskop Peter Fischer-Møller (Danske Kirkers Råd), Jens Christian Meldgaard (KFUM/K), Gunnar 

Bach Pedersen (Assisikredsen), Marianne Plum (Assisikredsen), Per Beck (Baptistkirken), Torben Andersen 

(Baptistkirken), Lene Johnson (Danmarks Økumeniske Kvindekomite), Michael Trinskjær (Danmission), 

Ruben Dalsgaard (Dansk Oase), Lise Willer (Danske Baptisters Kvindenetværk), Mads Christoffersen 

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

Sr. Merete Pelle Poulsen (Diakonissestiftelsen), Sr. Anna-Mirjam Kaschner (Den katolske Kirke), Biskop 

Czeslaw Kozon (Den katolske Kirke), Gorica Ristic (Den Serbisk-Ortodokse Kirke), Jakob Rønnow (FDF), 

Birthe Juel Christensen (Folkekirkens Nødhjælp), Hanne Holdt Madsen (Folkekirkens Ungdomskor), Anne 

Kari Ferenzi (Folkekirkens Ungdomskor), Levi Giversen (Frelsens Hær), Poul Kirk (Frikirkenet), Henrik 

Krøll (International Church of Copenhagen), Poul Erik Knudsen (KFUM-Spejderne), Finn Dyrhagen 

(Kirkefondet), Anne Margrethe Hvass (Kirkefondet), Poul Møller Petersen (Kirkeligt Centrum), Per 

Damgaard Pedersen (Landsforeningen af Menighedsråd), Alice Brask (Malteserrådet), Jørgen Thaarup 

(Metodistkirken),Edith Vaihøj (Aalborg stift), Ole Andersen (Viborg Stift), Aase Rønkilde Pedersen( Vor 

Frue Kirke) Anne Mie Skak Johanson (Mission Afrika), Brian Kjøller (Missionsforbundet), Svend Paludan 

Møller (Samvirkende Menighedsplejer), Peter Villadsen (Ys Men), Gorm Skousen (Ys Men), Eva Bjørnholt 

(Svenskakyrkan) og Sigurd Borch (Den reformerte Synode).  

   

 

Inden mødet var der oplæg med titlen ’Håb og handling i en trængselstid’ ved afdelingsleder for 

Systematisk Teologi, Johanne Stubbe Teglbjærg Kristensen.   

  

 

Orientering og drøftelse om Himmelske Dage på Heden 2019 

Ved Anne Mie Skak Johanson, sekretær for lokalkomiteen. 

Se vedhæftet powerpoint-præsentation. 

 

a. Overordnet 

Der var 420 programpunkter med meget stor variation. En firedeling af hvem, der stod for de 

forskellige arrangementer i programmet: Lokalkomiteen, arbejdsgrupperne, 

medlemsorganisationerne og andre udbydere. 

Der var en god fordeling mellem det fælles og det individuelle. Ifølge evalueringen var udbuddet 

passende for de fleste. Der var deltagere ved alle arrangementer. Hovedvægten af 

programpunkterne var velbesøgte. Der var stor tilfredshed med lokaliteter og faciliteter.  

Mulighedernes Marked var en stor succes. Det Himmelske Show var man lidt i tvivl om i 

begyndelsen af planlægningsfasen, men det endte med at samle mere end 8.000 deltagere.  

 



Der var rigtig mange frivillige. Men der kunne være flere – f.eks. guider i byen og sceneværter. Vi 

kom for sent i gang med at rekruttere frivillige. Arbejdsgrupperne bestod af frivillige, og de kunne 

skaffe endnu flere. Det reddede os.  

 

Kommentarer:  

- Kommunikationen kom lidt sent i gang.  

- Landsforeningen af Menighedsråd er lidt udfordret af, at de også har møde i foråret. Skal 

Kirkedage være det helt store, eller skal det være noget man også kan gå til?  

- Mulighedernes Marked fungerede rigtig godt. (En enkelt savnede at man kunne købe 

Verdensmålsnålen).  

- Det er vigtigt, at man hurtigt melder ud, hvordan man kan engagere sig i Mulighedernes 

Marked. Jo hurtigere man kan få et overblik over rammerne, des bedre.  

 

b. Økonomi:  

Regnskabet er nu færdigt og sendt til revision. Det endte med et flot overskud på ca. kr. 600.000. 

 

Indtægter kom fra Kirkeministeriet, folkekirken, stifter/provstier, Herning Kommune, frikirker, 

fundraising, deltagerbetaling m.m. 

 

Salg af armbånd – var det en god ide? Langt de fleste syntes, det var en god ide. Prisen var 

passende på 395 kr. Det var svært at kommunikere, hvorfor folk udefra skulle købe et armbånd, nu 

hvor alt var gratis undtagen Det Himmelske Show. Det Himmelske Show var inkluderet i prisen. 

Der var rabatordning på bl.a. mad.  

 

c. Events i eventet 

Folkekirkemødet, Det teologiske døgn, DSUKs jubilæumsgudstjeneste, U2-gudstjenesten. Det er 

fint med sådanne events. Men det kræver en god kommunikation og godt samarbejde.  Det viste 

sig vanskeligt at kommunikere, hvem der kunne komme ind til jubilæumsgudstjenesten. 

Det økumeniske og det internationale. Kirker og organisationer havde inviteret flere internationale 

gæster. Vi lykkedes med at gøre brug af de internationale gæster. Det lykkedes at engagere 

kirkerne økumenisk i Herning.  

 

d. Læring som vi tager med: 

- Tydelig økumenisk forankring bidrager positivt 

- Godt samarbejde med den lokale by er til gensidig velsignelse 

- Balancen mellem fællesarrangementer – programpunkter var god i Herning 

- Det nytter at fundraise og tænke i forretning 

- Det internationale samarbejde skal prioriteres og synliggøres, så bidrager det bedst 

- Der kan med fordel tænkes selvstændige events ind. 

- Brugerbetaling er et must. 

 

Børn og unge. Der var et godt program, men det var svært at få unge til at komme. Vi arbejder 

fortsat på at blive bedre til at få unge til at komme. 

 

 



Kommentarer: 

- Flere kirkesamfund bør gå sammen om enkeltarrangementer. Det økumeniske er også en 

del af planlægningen. 

- Himmelske Dage på Heden var en af de bedste Kirkedage. Hvad hvis det var i Roskilde, 

hvad var så anderledes? Roskilde ligger mere centralt. Det bliver lettere at få folk til. 

Herning er til gengæld dygtige til at få ting til at ske. I Roskilde skal de sørge for at få flere 

hænder, så det ikke er de samme få, der laver det hele.  

- Internationale navne har været drøftet meget. Der var en del, men ikke nogen, der havde 

en bred folkelig appel.  

- Man bør lave menighedsture til Himmelske Dage. Det kunne Landsforeningen af 

Menighedsråd være med til.  

- Det virkede godt med den fælles overskrift (’Gå Med’) inspireret fra Tyske Kirkedage.  

- Skal der komme et budskab fra Kirkedage? Styrelsen for Kirkedage vil, at det skal være 

folkeligt og festligt. Man kan diskutere, om der skal være stærkere budskaber. Men der var 

faktisk mange erklæringer/budskaber fra de forskellige arrangementer på Himmelske Dage 

på Heden.  

- Der er meget at tage med til Roskilde. Savner ikke en fælles erklæring, men at vi giver 

hinanden meget plads til forskelligheden. 

- Danske Kirkers Råd m.fl. havde et virkelig godt samarbejde med biblioteket i Herning. Det 

er en stor gevinst for alle parter med sådanne samarbejder med det lokale kulturliv.    

 

 

1. Velkommen ved Peter Fischer-Møller 

Peter Fischer-Møller bød velkommen med en tak til det flotte arbejde med Himmelske 

Dage på Heden og med tak til det fællesskab, der er i Danske Kirkers Råd. Vi skal ikke 

skjule vores forskelligheder, men bære dem med ind i det fælles arbejde i den fælles tro på 

den treenige Gud. Med de vigtige dagsordener, vi er engagerede i, kan vi fint række 

hånden ud til andre trosretninger for også at samarbejde med dem.   

 

2. Optagelse af nye medlemmer 

Samvirkende Menighedsplejer søgte om optagelse i Økumenisk Forum.  

Samvirkende Menighedsplejer arbejder på at være et videnscenter for diakoni med 

landsdækkende aktiviteter, ligesom de i samarbejde med sognene afprøver nye aktiviteter 

for nye målgrupper. Som medlem af Samvirkende Menighedsplejer kan sognene deltage i 

forskellige landsdækkende aktiviteter, såsom Folkekirkens Feriehjælp, ældrehøjskole og 

naturprojekt. De laver kurser for ansatte og frivillige om forskellige diakonale aktiviteter 

for både unge og ældre.   

 

- Samvirkende Menighedsplejer blev enstemmigt optaget i Økumenisk Forum.  

 

3. Nyt fra Forretningsudvalget ved Peter Fischer-Møller (se bilag) 

Efter møde med vores advokat Ebbe Holm vil vi arbejde på at revidere vores vedtægter i 

løbet af de kommende måneder. Desuden er der blevet lavet en mere præcis 

stillingsbeskrivelse for generalsekretæren, der svarer bedre til de faktiske opgaver. 

 



I forbindelse med sommerens svindelsag har vi lavet en række tiltag. Himmelske Dage på 

Heden frembragte et stort overskud. Det overskud kommer ind i driften for Danske Kirkers 

Råd og redder reelt økonomien for Danske Kirkers Råd.  

 

Hvad angår Danske Kirkedage har Roskilde Stift sikret økonomien for Himmelske Dage i 

2022.  

 

- Der vil ved de kommende møder komme ændringsforslag til vedtægterne.  

- Mads Christoffersens stillingsbeskrivelse kommer til at ligge på hjemmesiden.  

- Forretningsudvalget er ved at forberede en henvendelse til DR vedr. deres dækning af trosstoffet  

 

4. Nyt fra sekretariatet ved Mads Christoffersen 

Mads Christoffersen orienterede om arbejdet på sekretariatet. Der har været en del 

opfølgende arbejde med sommerens svindelsag. Men sekretariatet arbejder på fuld styrke 

med de fire fokusområder for Danske Kirkers Råd.   

 

Sekretariatet har udarbejdet en regnskabsinstruks, der afspejler økonomihåndteringen i 

Danske Kirkers Råd.  

- Regnskabsinstruksen blev enstemmigt godkendt. Den lægges på hjemmesiden, så alle kan se den.   

 

Den 23.-24. januar er der møde i det nordiske Faith and Order-netværk i Oslo. Er der nogen 

med interesse for økumenisk teologi og Faith and Order, kan man tage kontakt til Mads 

Christoffersen mhp. deltagelse ved mødet.  

 

5. Nyt fra arbejdsgrupperne 

 

a. Grøn Kirke – herunder møde med Kirkeminister Joy Mogensen. 

Grøn Kirke har fået megen positiv medieomtale de sidste måneder.  

I begyndelsen af september mødtes Grøn Kirke med ministeren. Det var det første møde 

hun havde ud over de obligatoriske møder. Hun vil særligt arbejde med fokus på unge, det 

grønne og sammenhængskraften. Hun vil meget gerne samarbejde med os og være med til 

at forbedre rammevilkårene for kirkernes klima- og miljøarbejde. Vi følger op ved et møde 

i foråret.  

Vi har tæt kontakt mellem kirkerådene i de nordiske lande. Peter Fischer-Møller deltog i 

oktober i Arctic Circle’s møde i Island for at tale om Grøn Kirke.  Kirkerne og de kirkelige 

organisationer bliver i stigende grad af regeringerne set som vigtige samarbejdspartnere.  

Grøn Kirke er et netværk af kirker, kirkelige organisationer og skoler med kristent 

grundlag.  

- Der lød en opfordring til medlemsorganisationerne om at blive Grøn kirkelig organisation samt at 

opfordre skoler i sit netværk til at blive Grøn skole med kristent værdigrundlag.  

 

I 2020 bliver der udbudt et koncept om samtalesaloner, som man kan tage op i sin lokale 

menighed eller organisation.  

Der er pt. 225 grønne kirker. 

 



- Vi opfordrer til, at man melder sit engagement i Grøn Kirke eller kommer med input til, hvor der er 

behov for yderligere fokus. Vi vil gerne have et bredere økumenisk engagement.  

 

Gorm Skousen efterlyste bedre vilkår for jorde til kirker – på samme niveau som private. 

Folkekirken har 7500 ha under plov og mere end 10.000 ha i alt.  

- Dette område vil Grøn Kirke tage med til ministeren.  

 

 

b. Frihed og lige vilkår 

I november mødes arbejdsgruppen Frihed og lige vilkår. Her vil vi indsamle erfaringer fra 

kirkesamfund, der har oplevet problemer i den praktiske implementering af den nye 

Trossamfundslov. Det kunne f.eks. være vedr. vielsesbemyndigelse, regnskabsaflægning, 

donationer, frivilligt arbejde/tjenesteydelser m.m. 

- Alle spørgsmål/sager kan rettes til Mads Christoffersen. 

  

c. Økumenisk dialog og dannelse 

Status vedr. bogudgivelse om dåb og dannelse:  

Vi har egentlig fået tilsagn om tilskudt på 171.000 fra BorgFonden, men de kræver, at vi 

også får tilskud fra medlemskirker og andre fonde. Det har været sat på pause her i 

eftersommeren, men vi må se på, hvordan vi kommer videre i forbindelse med en sådan 

indsamling af midler til udgivelsen.  

 

Desuden vil vi se på mulighederne for at støtte lokalt økumenisk diakonalt arbejde eller 

udbrede kendskabet til det. Vi er blevet inviteret med i et netværk af lokalt diakonalt 

(økumenisk) samarbejde.  

  

- Arbejdsgruppen mødes den 4. november. Er der andre, der ønsker at være med i arbejdsgruppen, må 

man endelig rette henvendelse til Mads Christoffersen. 

 

Alice Brask foreslog samarbejde med Norddjurs handicapforening og lignende lokale 

foreninger. 

 

Poul Kirk fortalte om det gode samarbejde socialt i Odense. Frikirkenet har haft 1/3 af 

folketingsmedlemmerne ude i lokale kirker.  

 

6. Folkemødet 2020  

Danske Kirkers Råd er med i det økumeniske telt Mellem Himmel & Jord. Der er mulighed 

for at andre kan være med – både kirkesamfund og kirkelige organisationer. 

- Er man interesseret i at være med i det økumeniske telt Mellem Himmel & Jord, kan man 

rette henvendelse til Mads Christoffersen.   

 

Der kom forslag om at deltage ved  Kulturmødet på Mors.  

 

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

a. Det aktuelle arbejde i styrelsen  



I Styrelsen sidder Poul Kirk (formand), Søren Abildgaard (Landsforeningen af 

Menighedsråd), Rasmus B Ottosen (FDF), Kaare H Nielsen (Den Katolske Kirke), og 

Jens Christian Meldgaard (KFUM/K). 

Det har været et godt og spændende arbejde op til og under Himmelske Dage på 

Heden men også et stort og hårdt arbejde.  

 

Vigtigt med kontinuitet og et fortsat sekretariat, der skal sikre overdragelse og 

videreførelse af erfaring. Vi har ansat Anne Mie Skak Johanson frem til april 2020 for at 

sikre en god overdragelse. Vi afventer svar på ansøgning om støtte til et permanent 

sekretariat fra Kirkeministeriet.  

 

b. Forberedelserne til Himmelske Dage i Roskilde 2022.  

Vi glæder os til at komme i gang med planlægningen. Vi er nu i gang med at mobilisere 

repræsentanter i Roskilde til det forberedende arbejde.  

 

Den 3.-4. januar 2020 mødes komiteen fra Herning med den nye komite i Roskilde. 

 

Den 7. marts 2020 kl 10-16 afholdes der inspirationsmøde i Roskilde. Det er vigtigt, at 

kirkerne og de kirkelige organisationer er med.  

- Alle opfordres til at deltage/sende repræsentanter til mødet.  

 

8. Økonomi ved kasserer Aase Rønkilde 

Kontingent 2020 – forslag om kontingentstigning.  

Forretningsudvalget vil på baggrund af Rådsmødet i august indstille til en stigning af 

kontingent på 7% i fht. det varslede.    

 

Grunde til en anmodning om stigning i kontingent: 

- Ny ferielov 

- Lønhåndtering varetages ikke af en frivillig, men af revisor.  

- Revisor har anbefalet en kontingentstigning.  

- Lønregulering 

- Stigende administrationsudgifter.  

 

Spørgsmål:  

Fra Baptistkirken var der et ønske om at fastholde kontingentet på 

overgangsordningen. Hvor lang tid tænker man, at en sådan kontingentstigning 

skal ske? Det er ikke godt, at man har en stigning for alle også for dem, der betaler 

for meget. 

 

Folkekirkens Nødhjælp vil forhandle med Danske Kirkers Råd. FKN er med på 2% 

og betaler 25.000 til Grøn Kirke. De kan ikke blive ved med at lade det stige. Men et 

ekstraordinært tilskud kan komme på tale.  

 

- Hvis ikke vi laver en kontingentstigning på de 7% udover det varslede, kommer vi 

til at mangle 75.000 i budgettet.  



 

- Sekretariatet er klar på at opgive et kontorlokale for at spare 30.000, men 

Forretningsudvalget ønsker, at man lige venter til, at der er klarhed over, om der 

kommer en permanent sekretærfunktion for Danske Kirkedage.  

 

Folkekirken betaler proportionelt mindre end de skal. Det skyldes, at vi i 

kontingentstrukturen har et loft for antallet af medlemmer.  

 

I den givne situation holder Baptistkirken sig til den beslutning om, at man holder 

fast i den gamle ordning med en overgangsordning (som ikke udvikler sig).  

Folkekirkens Nødhjælp forhandler ud fra sit samlede bidrag. 

 

- Forslaget om 7% stigning i kontingentet for 2020 i fht. det oprindeligt varslede, blev 

godkendt med følgende kommentarer:  

- Baptistkirken vil holde fast i deres kontingent som tidligere varslet, men Per Beck vil foreslå 

ledelsen, at de giver en gave på kr. 5.000 ekstraordinært for 2020.  

- Vi tager en samtale med Folkekirkens Nødhjælp vedr. deres kontingent for 2020. 

- Ved Årsmødet fremlægges en revideret kontingentstruktur. 

- Det fremsendte budget 2020 skal således revideres. Det følger Mads Christoffersen og Aase 

Rønkilde op på. Det er ikke de store ændringer. Vi sender det reviderede budget ud snarest.  

- Når vi udsender budget, skal der være en balance fra tidligere, så der er noget at 

sammenligne med.  

  

 

9. Indsamling til Danske Kirkers Råd 

På Rådsmødet i august blev det foreslået, at vi lavede en indsamling til DKR. 

Forretningsudvalget opfordrer alle til at finde 5 givere (man kan vælge mellem et enkeltbeløb 

eller en fast giveraftale). Man er naturligvis mere end velkommen til at finde flere end 5 givere. 

Når indsamlingen slutter (den 1. december 2019) takker vi alle for deres indsats på vores 

hjemmeside. Der er ikke noget minimumbeløb, men det kunne f.eks. være 100, 200 eller 500 kr. 

eller et højere beløb. 

  

Det er bedst at ringe rundt til givere, men Mads Christoffersen skriver en standard mail, som 

man kan bruge – evt. til at sende til de kommende givere – med en tekst, som man selv kan 

justere alt efter, hvem det er man henvender sig til. 

  

Desuden sender vi en generel opfordring ud om at give, men af erfaring giver disse 

opfordringer ikke så meget endda. 

  

Der lød en opfordring om at lave en indsamling med udgangspunkt i svindelsagen fra i 

sommer og således om at sende et brev til alle kirker og kirkelige organisationer med henblik 

på at få støtte. 

  

- Vi bruger både denne strategi og finder hver personlige givere.  

- Vi kommer gerne ud og fortæller om DKR og får støtte.  



- Vi skriver til organisationer og privatpersoner med udgangspunkt i Himmelske Dage på Heden med 

en opfordring om støtte.  

 

10. Kommende møder 

Rådsmøde:  21. januar 2020 kl 15-18. Sankt Pauls Kirke i Taastrup (Den katolske 

Kirke) 

Årsmøde:  20. juni 2020 kl 10-16. Købnerkirken (Baptistkirken), København S.   

Fællesmøde 2020:  Dato for Fællesmøde fastsættes af Forretningsudvalget.  

 

11. Evt. 

Kirkeministeriet har inviteret alle trossamfund uden for folkekirken til møde den 6. 

november. Det er vigtigt, at vi er til stede.  

 


