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FORMANDENS REFLEKSION  
Danske Kirkers Råd i medvind og modvind 

Af Peter Fischer-Møller, formand for Danske Kirkers Råd  

Det kom lidt overraskende – det med at blive 

formand for Danske Kirkers Råd (DKR). Jeg 

har ganske vist været med i DKR i mange år, 

indvalgt af Det mellemkirkelige Råd. Jeg har 

været engageret i arbejdsgruppen Grøn 

Kirke fra før klimatopmødet COP 15 i Køben-

havn i 2009, og jeg har været med i forret-

ningsudvalget i 8 år. Men jeg er efterhånden 

ved at være op i årene, og jeg havde egentlig 

forestillet mig, at jeg snart skulle trække mig 

lidt småbukkende tilbage for at overlade 

pladsen for yngre kræfter. Men så stod vi 

pludselig dér i det tidlige forår 2019 og måtte se i øjnene, at de planer, vi havde haft om en ny rytme for 

Danske Kirkedage, Himmelske Dage hvert andet år og med København som omdrejningspunkt af mange for-

skellige grunde ikke kunne blive til noget. Og til hvem skulle Herning nu overlevere stafetten efter de Him-

melske dage på Heden, som vi glædede os til at deltage i? Ja, så var det at Roskilde meldte sig på banen. Et 

godt økumenisk samarbejde i byen, en tradition for festivaler og et stiftsråd, som var parat til at engagere sig 

og satse stort, og som var villigt til at spænde et økonomisk sikkerhedsnet ud under Danske Kirkedage 2022. 

Og så lå det ligesom i luften, at når biskop Henrik Stubkjær efter 3 år i formandsstolen ønskede at stoppe, så 

ville det ikke være helt unaturligt, at jeg stillede op. Det gjorde jeg så, og så blev jeg valgt. Og det er i grunden 

ikke så galt. Faktisk er det ret godt. Jeg har lært så meget af og om det økumeniske samarbejde i de år jeg 

har været med i Danske Kirkers Råd. Det er virkelig en glæde og en inspiration at arbejde sammen med re-

præsentanter fra 17 forskellige kirkesamfund og 42 kirkelige organisationer og opleve, at vi på en gang tør 

stå ved vores teologi og traditioner, trække på samme hammel i mange forskellige sammenhænge og lade 

vores forskellige perspektiver smitte af på vores egen måde at udfolde det at være kirke her i 2020. 

 

Det kom så til fuld udfoldelse, da Himmelske Dage på Heden indtog Herning i dagene omkring Kristi Himmel-

fart. Mere end 400 gudstjenester, koncerter, diskussioner og arrangementer gav de 25.000 deltagere mulig-

hed for at dele evangeliet med hinanden og lade det kaste lys over de personlige og samfundsmæssige ud-

fordringer, vi står med lokalt og globalt lige nu. Lokalkomiteen i Herning havde taget ved lære af Himmelske 

Dage i København for 3 år siden, men udfoldede det på deres egen måde med det himmelske show i Boksen 

som omdrejningspunktet. Alt det kan I læse mere om på de følgende sider. 

 

Det var på den måde med lidt himmelsk luft under vingerne, at vi efter årsmødet og Folkemødet på Born-

holm, hvor vi bl.a. var med til at sætte fokus på FN’s og vores 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling frem 

mod 2030, ønskede hinanden god sommer og glædede os til at mødes igen efter ferien. Da vi mødtes igen 
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efter ferien, var det imidlertid til en ikke særlig himmelsk virkelighed. Under ferien var Danske Kirkers Råd 

blevet udsat for svindel. Nogle mails, angiveligt sendt fra vores generalsekretær til vores daværende forret-

ningsfører, havde resulteret i, at der var blevet udbetalt omkring en million kroner til konti i udlandet, som 

ikke havde noget som helst med Danske Kirkers Råd at gøre. Svindlen blev med det samme meldt til politiet, 

vores procedurer strammet op og en redningsplan sat i værk. Takket være et solidt økonomisk overskud fra 

Himmelske Dage i Herning, og Roskilde Stiftsråds store økonomiske tilskud til de kommende kirkedage, lyk-

kedes det at komme igennem svindelsagen uden store skader på Danske Kirkers Råds mulighed for at være 

paraply for væsentlige dele af det økumeniske samarbejde her i landet. 

 

I vil på de følgende sider kunne læse mere om det. Om Grøn Kirke som nu omfatter 232 grønne kirker plus 

en håndfuld grønne kirkelige organisationer og nu også nogle grønne skoler. Fokus har i år været dels på de 

17 verdensmål, dels på det håb, det kristne evangelium puster ind i os, og som ikke mindst de mange klima-

bevidste unge har så meget brug for. Også i arbejdsgruppen Økumenisk Dialog og Dannelse er det de unge, 

der er i fokus, og hvordan samtalen og samarbejdet på tværs af de forskellige kirkesamfund kan inspirere til 

fælles handling, også på de teologiske uddannelser, til fælles fordybelse i skabelsens, inkarnationens og op-

standelsens mysterier. Og arbejdsgruppen Frihed og Lige Vilkår har med opmærksomhed fuldt den nye tros-

samfundslovs implementering og har på det seneste haft særlig opmærksomhed rettet mod de nye lovgiv-

ningsinitiativer omkring donationer til trossamfund. 

Imens er der blevet nedsat en lokalkomite for Himmelske Dage i Roskilde 2022, som kunne glæde sig over at 

mere end 120 engagerede mennesker med Roskilde Kommunes borgmester i spidsen mødte op til en inspi-

rationsdag d. 7/3 for at tage fat på planlægningsarbejdet. I medvind og modvind kan vi glæde os over, at der 

stadig er masser liv i Danske Kirkers Råd. 

 

I forretningsudvalget sidder: Formand biskop Peter Fischer-Møller (folkekirken), næstformand Tonny Jacob-

sen (Pinsekirken), kasserer Aase Rønkilde Pedersen (Vor Frue Kirke), biskop Peter Skov-Jakobsen (folkekir-

ken), biskop Czeslaw Kozon (Den katolske Kirke), Bent Hylleberg (Baptistkirken) og Thorsten Rørbæk 

(KFUM/K).   
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ÅRET DER GIK PÅ SEKRETARIATET  
En varm tak for året der gik 

Af Mads Christoffersen, generalsekretær i Danske Kirkers Råd 

 

Gå med… 

Himmelske Dage på Heden står som den helt store økumeni-

ske begivenhed i 2019. Tusindvis af danskere tog imod opfor-

dringen fra temaet ’Gå med’ og gik med i det levende fælles-

skab. Danske Kirkedage blomstrer og bliver stadig større og 

bredere. I Kristi Himmelfartsdagene indtog Danske Kirkedage 

således Herning som Himmelske Dage på Heden med mere 

end 400 arrangementer på fire dage. Den lokale komite med 

lokale frivillige fra Herning-egnen og Viborg Stift havde sam-

men med kirker og kirkelige organisationer fra hele landet 

gennem de sidste tre år planlagt et hav af flotte arrangemen-

ter, der blev skudt af i et sandt overflødighedshorn af alt fra 

gudstjenester til debatter, musik, cirkus og det store show i 

Boxen lørdag aften.  

 

Udover at Danske Kirkers Råd formelt står bag Danske Kirkedage og således er ansvarlig for Himmelske Dage 

på Heden, stod vi også for den særdeles velbesøgte Verdensmålscafe i Herning Bibliotek sammen med en 

række af vores partnerorganisationer. Himmelske Dage på Heden var på alle måder en succes. Der skal lyde 

en stor tak til komiteen, alle arrangører og deltagere for at være med til at skabe en så stor begivenhed. Også 

en tak til Viborg Stift for deres engagement. Nu kan vi se fremad mod Himmelske Dage i Roskilde i 2022, hvor 

Stiftet og de lokale kirker allerede har engageret sig økonomisk og i planlægningen for de kommende år.   

 

Folkemødet 

Vi var kun lige kommet hjem fra Himmelske Dage på Heden, før vi igen i år var samlet til Folkemødet på 

Bornholm i midten af juni måned. For niende år i træk var Danske Kirkers Råd med i det økumeniske telt 

Mellem Himmel og Jord sammen med en meget bred vifte af kirker og kirkelige organisationer. På Folkemø-

det samles mere end 100.000 hvert år til samtaler om alle tænkelige emner. Som kirker og kirkelige organi-

sationer er det vigtigt, at vi er med til at danne rammen om og selv præge de samtaler, der betyder noget for 

mennesker. Det gælder både spørgsmål om de globale og lokale udfordringer og spørgsmål om tro og iden-

titet. Danske Kirkers Råd er med igen i 2020.  

 

Grøn Kirke 

Man bliver næsten forundret, hvis ikke der kommer mindst en ny grøn kirke om ugen. Nogle uger oplevede 

vi endda, at flere nye grønne kirker kom til. I året der gik oplevede vi en fornyet interesse for kirkernes miljø- 

og klimaengagement. Folkekirkens biskoppers udtalelser og kirkeministerens store engagement har været 

med til at styrke bredden og tyngden af Grøn Kirkes engagent. Således blev arbejdsgruppen Grøn Kirke invi-

teret til møde med Kirkeminister Joy Mogensen til inspiration for, hvordan hun vil kunne styrke det grønne 

arbejde som minister. Vi glæder os over den interesse og ser frem til samarbejdet i de kommende år.  

 

Økumenisk dialog og dannelse  
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Nødvendigheden af økumenisk dialog og dannelse er helt grundlæggende for arbejdet i Danske Kirkers Råd. 

Derfor er det meget glædeligt, at det er lykkedes at samle en så bred gruppe af repræsentanter fra kirker og 

kirkelige organisationer, der har sat sig sammen for at se på, hvordan vi kan udbrede kendskabet til hinandens 

traditioner og til vigtigheden af det økumeniske fællesskab. I året der kommer, er det således planen at 

komme med en bogudgivelse og holde en temadag om forholdet mellem diakoni og økumeni – både for at 

blive klogere på hinanden og for at styrke det økumeniske samarbejde.   

 

Frihed og lige vilkår  

Arbejdet med de konkrete følger af Trossamfundsloven fortsatte i året der gik. Vi hører fra vores medlems-

kirker, hvilke udfordringer de konkret oplever som følge af den nye lovgivning. Som paraplyorganisation vil 

vi i Danske Kirkers Råd gerne samle disse erfaringer og hjælpe vores medlemmer. Desuden giver vi også hø-

ringssvar på ny lovgivning om f.eks. donationer til trossamfund.   

 

Økumeniske relationer  

Danske Kirkers Råd er med i en række økumeniske netværk både herhjemme og ude i verden.  Således er vi 

med i det nordiske netværk for tros- og religionsfrihed, NorForb, Kristen-Muslimsk Samtaleforum, det nor-

disk-baltiske netværk for kirkeråd, det økumeniske ledsagerprogram i Israel/Palæstina, det europæiske net-

værk af økumeniske råd, og som associerede medlemmer deltager vi ligeledes i møder med Kirkernes Ver-

densråd og Kirkernes Europæiske Konference og meget mere.    

 

 

I marts 2019 var sekretariatet således vært for det årlige møde for de ansatte ved de nordiske og baltiske 

kirkeråd. Her var vi godt 40 repræsentanter samlet i Roskilde til tre intensive dage med erfaringsudveksling 

om arbejdet i de økumeniske råd. I maj var de økumeniske generalsekretærer fra hele Europa samlet i Rom 

til et lignende møde. Det er altid berigende og inspirerende at mødes med andre økumeniske råd. Dette 

minder os også om den fælles opgave, og hvad det betyder at arbejde for kristen enhed i al sin levende 

mangfoldighed.  

 

Sommerens svindelsag 

Som det næppe er gået nogen forbi, blev Danske Kirkers Råd udsat for svindel i sommeren 2019. Konkret 

betød det, at vi mistede halvdelen af vores økonomi for hele året. Takket være massiv opbakning fra vores 

medlemmer og repræsentanter og konkret presserådgivning i denne meget ulykkelige situation, kom vi godt 

igennem mediestormen. Takket være et flot overskud fra Himmelske Dage på Heden, klarede vi at komme 

igennem også økonomisk. Men sagen har præget aktivitetsniveauet i Danske Kirkers Råd og arbejdet på se-

kretariatet. Meget af vores tid og energi er gået med juridiske forhold, procedurer, og genopretning af øko-

nomien. Det har været nødvendigt, men også en hård omgang for det lille sekretariat.   

 

Sekretariatet  

Netværket i Danske Kirkers Råd drives af engagerede repræsentanter fra de 16 kirkesamfund og 42 kirkelige 

organisationer. Maskinrummet drives af vores arbejdssekretariat, der i 2019 havde tre faste ansatte og en 

studentermedhjælper.  I 2019 stoppede Preben Brohus hos os som frivillig efter næsten 20 år.. Mia Toldam 

Korsgård er stoppet som koordinator for Grøn Kirke - ogg vi har i stedet har vi ansat vores tidligere studen-

termedhjælp Sofie Larsen Kure som ny koordinator. Aktivitetsniveauet er meget højt, og vi gør vores bedste 

for at bistå arbejdsgrupperne og Danske Kirkers Råd som helhed og i al sin mangfoldighed.  
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På vegne af sekretariatet skal der lyde en varm tak til alle medlemmer, partnere, kirker, organisationer, me-

nigheder og enkeltpersoner for støtte og samarbejde i 2019. 

 

 

DERFOR ER VI MED  

Baptistkirken 
Den økumeniske og fælleskirkelige sammenhæng 

Af Per Beck, Formand BaptistKirken  

Baptistkirken i Danmark har i sit DNA at være engage-

ret i økumeniske og fælleskirkelige sammenhænge. 

Det er en stor værdi, i fællesskab med andre dele af 

Kristi Kirke, at søge at realisere kirkens kald i Guds ver-

den. 

Deltagelse i Danske Kirkers Råd er en central del af det 

økumeniske engagement. At lade sig inspirere af løs-

ninger andre har set kan styrke arbejdet i egne ram-

mer, ligesom glæden over at vi selv lægger linjerne, 

hvor vi synes andre har unødige begrænsninger. 

Væsentlige områder for arbejdet i Danske Kirkers Råd er, set også med Baptistkirkens øjne, at sætte fokus på 

ansvaret for den jord, vi har fået betroet fra Gud som skaber, at arbejde med økumenisk forståelse for alle 

aldersgrupper, og ikke mindst det overordnede ansvar for Himmelske Dage (Danske Kirkedage) – ”folkemø-

det” for Dansk Kirkeliv og de mange aspekter af at være kirke. 

Danske Kirkers Råd er som repræsentant for hele dansk kirkeliv en meget vigtig samarbejdspartner i arbejdet 

med bl.a. trossamfundsloven, hvor vi har oplevet, at også folkekirken, der ikke er påvirket af loven, har bakket 

op om at søge at sikre rimelige forhold for ”de fra folkekirken afvigende trossamfund” 

En fælles forståelse og gensidig respekt for hinanden i Danske Kirkers Råd er med til at styrke arbejdet på, at 

vi alle må være ét, om end ikke ens, i Kristi Kirke på jord. 

 

Samvirkende Menighedsplejer 
Sammen kan vi gøre større forskel end alene 

I 2019 blev Samvirkende Menighedsplejer optaget i Økumenisk 

Foru m under Danske Kirkers Råd. Samvirkende Menighedsple-

jer er en paraplyorganisation for 513 lokale menighedsplejer 

og fungerer som et videnscenter for diakoni med landsdæk-

kende aktiviteter. Samvirkende Menighedsplejer står bl.a. for 

aktiviteter såsom Folkekirkens Feriehjælp, ældrehøjskoler og 
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naturprojekter. De laver kurser for ansatte og frivillige om forskellige diakonale aktiviteter for både unge og 

ældre. Her fortæller generalsekretær Mette Møbjerg Madsen om, hvorfor de er blevet medlemmer af Dan-

ske Kirkers Råd. 

 

Diakoni i det kirkelige fællesskab 

”Når vi taler diakoni, bruger vi ofte billedet af den barmhjertige samaritaner, der ser en mand, der ligger 

forslået på vejen. Sådan tænker jeg også om diakoni i dag. En af udfordringerne er, at der er utrolig mange 

veje at gå, og vi kan ikke alene gå alle vejene. Derfor er det godt at være med i et kirkeligt netværk, hvor 

der bliver gået af mange forskellige veje, og hvor der er større chance for at færre bliver efterladt i grøften”, 

siger Mette Møbjerg Madsen og fortsætter:  ”Vi ser, at der bliver flere og flere udfordringer i samfundet 

med udsatte familier, psykisk sårbare, ældre og mange andre, og vi tror på, at kirken alene kan bidrage til 

dette i fællesskab. I et kirkeligt netværk kan to og to bliver mere end fire, fordi vi kan løfte mere i fælles-

skab end vi kan alene”, uddyber hun. 

 

Sammenhæng mellem økumeni og diakoni 

Danske Kirkers Råd er et økumenisk fællesskab af kirker og kirkelige organisationer. Men hvordan ser Mette 

Møbjerg på sammenhængen mellem det diakonale arbejde og det økumeniske fællesskab? ”Vi taler ofte 

om den ene universelle kirke, som var den, hvis nøgler Jesus gav til Simon Peter. Jeg kan ofte i hverdagen 

have svært ved at få øje på denne ene kirke. Men i diakonien oplever jeg, at vi kan vise, at kirken er et le-

geme med mange lemmer, for gennem næstekærligheden kan vi finde sammen. I Samvirkende Menigheds-

plejer vil vi gerne invitere flere forskellige kirker til at være medlem af menighedsplejen, fordi vi tror på, at 

vi sammen kan gøre en større forskel end vi kan alene”, forklarer Mette Møbjerg Madsen. 

 

Det nationale og det globale 

Kirken er både lokal, national og global. Mette Møbjerg Madsen uddyber: ”Kirken er ikke begrænset til Dan-

mark. Kirken er en universel global kirke, og jeg læste engang om en tanzaniansk biskop, der sagde, at ingen 

kirke er så rig, at den ikke har noget at modtage, og ingen kirke er så fattig, at den ikke har noget at give. 

Den globale kirke kan inspirere den danske kirke til at lave diakoni på andre måder. Engang gik inspiratio-

nen fra Europa til Afrika. Jeg tænker, at vi er i en tid, hvor der er kirker i Afrika og Asien, der kan inspirere 

den danske kirke til at lave diakoni på andre måder. Jeg har en drøm om, at vi på et tidspunkt holder en 

konference omkring diakonien i den globale kirke til inspiration i og udenfor Danmark”, siger Mette Mø-

bjerg Madsen og kommer således med en opfordring til noget, som Danske Kirkers Råd burde gå mere i 

dybden med. 
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ÅRET DER GIK I ARBEJDSGRUPPERNE 
 

Grøn Kirke 
Året der gik i Grøn Kirke  

Af Keld B. Hansen, Formand for Grøn 

Kirke Arbejdsgruppen  

 I Grøn Kirke kan vi glæde os over, at 2019 

nok har været vores bedste år nogen-

sinde! Grøn Kirke Arbejdsgruppens vigtig-

ste formål er ud fra et kirkeligt og teolo-

gisk udgangspunkt at inspirere og moti-

vere til at tage et medansvar for de klima- 

og miljøudfordringer, som verden står 

overfor. Derfor har det været en stor 

glæde at se, at mange i kirkerne har ladet 

sig inspirere til en grøn omstilling. Der har 

navnlig siden august 2019 været en mar-

kant stigning i antallet af nye grønne kir-

ker, sådan at vi ved årsskiftet tæller 232 grønne kirker i Danmark. Det har også været glædeligt at mærke, at 

pressens positive interesse for Grøn Kirke har været stærkt stigende. 

Jeres engagement i de mange grønne kirker har ganske givet bidraget til, at klima og miljø er kommet højere 

op på dagsordenen i den offentlige debat. Samtidig er den forøgede interesse for Grøn Kirke formodentlig 

også blevet stimuleret af folketingsvalget i juni 2019, der blev kaldt et klimavalg, samt af vedtagelsen af Kli-

maloven i december.  

Vi kan også glæde os over, at kirkeminister Joy Mogensen, har meldt ud, at en af hendes tre prioriteringer 

for folkekirken er den grønne omstilling, samt at folkekirkens ti biskopper i januar 2020 kom med en udmel-

ding om, at folkekirken skal tilslutte sig den nationale målsætning om en 70% reduktion af CO2-udslippet frem 

mod 2030. 

Udmeldingen fra kirkeministeren og fra folkekirkens biskopper lover godt for kirkernes klima- og miljøar-

bejde, og alting tyder på, at Grøn Kirke netværket vil blive markant styrket i 2020. 

 

Nyt fra vores sekretariat 

I november valgte Mia Toldam Korsgaard at stoppe efter to år som koordinator for Grøn Kirke. Vi er mange, 

der har sat stor pris på Mias indsats for Grøn Kirke. Mia har blandt andet været med til at sørge for, at vi i 

2019 kunne udvide vores grøn kirke ordning til også at omfatte skoler, så man nu kan registrere sig som Grøn 

Skole med et Kristent Værdigrundlag.  
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Den 1. januar 2020 er Mia blevet efterfulgt af Sofie Larsen Kure, der har været studentermedhjælper hos 

Grøn Kirke, og som derfor allerede kender vores arbejde. 

Sofie skal sammen med Grøn Kirke arbejdsgruppen blandt andet være med til at videreføre vores kirkegårds-

kurser for gravere, stiftssamarbejder med Aarhus, Aalborg og Roskilde stifter, debatarrangementer og vores 

ordning med de frivillige konsulenter, der bistår de grønne kirker med råd og vejledning. 

Tak 

Vi siger tak til de grønne kirker for et godt 2019. Samtidig ser vi frem til et meget spændende 2020 med 

masser af lokalt engagement og et fortsat arbejde for at vise omtanke og respekt for Guds skaberværk. 

Med i arbejdsgruppen sidder: Keld Balmer Hansen (folkekirken), Ulla Pinborg (Den Katolske Kirke), Lise Pal-

strøm (folkekirken), Helene Rasmussen (folkekirken), Mogens Brandt (KFUM og KFUK), Martin Ishøy (folke-

kirken), Agnes Haugaard (folkekirken), Birthe J. Christensen (Folkekirkens Nødhjælp), Sofie Petersen (folke-

kirken Grønland), Peter Fischer-Møller (folkekirken) og Sofie Larsen Kure (Danske Kirkers Råd). 

 

Økumenisk Dialog og Dannelse 
Vi er selv en del af økumenien 

Af Sarah Krøger Ziethen, formand for Økumenisk Dialog og Dannelse 

”Den økumeniske dialog og dannelse starter faktisk alle-

rede, når vi som arbejdsgruppe mødes. Det er ikke bare 

det vi planlægger skal ske – men det sker, mens vi taler”. 

Sådan sagde en af deltagerne i arbejdsgruppen en dag, 

hvor vi reflekterede over, at vi stadig bliver overraskede 

over den mangfoldighed, der er internt i kirkerne bare 

her i lille Danmark. Bemærkningen er en god påmindelse 

til os selv om aldrig at tage for givet, at bare fordi vi ar-

bejder hen imod en øget dialog og dannelse, så er det 

også samtidigt det, vi selv er en del af. Vi står som ar-

bejdsgruppe ikke udenfor processen, men er selv en del 

af den. 

Derfor har vi også rykket arbejdsgruppens møder ud af 

Danske Kirkers Råds trygge lokaler og ind i de lokale kir-

ker. Vores første møde holdt vi et sted, hvor vi alle var på 

udebane – nemlig i uKirke på Vesterbro.  

Her fortalte ungdomspræst Thomas Nedergaard arbejdsgruppen om hans arbejde med at lave kirke MED de 

unge, på folkekirkens grund. Med udgangspunkt i dogmet aldrig selv at ”finde på” noget, men altid at tage 

udgangspunkt i det, de unge selv kom med, har teamet bag uKirke skabt et frirum for de unge. De kommer 

og tager livtag med de store spørgsmål, med livet, troen og kærligheden. Med kirkens rum som underlægning 

og præstens tilstedeværelse, får de unge mulighed for både at forme deres egne svar – men også at høre, 

hvad kristendommens svar kan være. 
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Et andet møde blev holdt i den katolske kirke i Bredgade, hvor vi blev vist rundt og fik fortalt hele kirkens 

historie og blev mindet om hvor værdifuldt det er, at vi har frihed til at tro, som vi vil – fordi vi derved kan 

inspireres og vokse sammen. Vi mærkede glæden ved sammen som katolikker, protestanter, frikirker og fol-

kekirker og repræsentanter fra forskellige organisationer at kunne bede og gå ind i samtalen om troen på lige 

fod. 

Den gode dialog på vores fælles dannelsesrejse er også produktiv. Arbejdsgruppens engagement i et praksis-

netværk om diakonalt arbejde førte først til et større fælles forum. Året igennem er der blevet arbejdet på 

at gå i dialog med ELSK! Roskilde og Kirkernes Sociale Arbejde i Silkeborg og Århus. Begge steder var dialogen 

fin, men der var allerede stærke lokale kræfter, der blot behøvede et skub for at få blikket for det økumeniske 

samarbejde, der allerede var lokalt.  

Arbejdsgruppens medlemmer valgte derfor at fokusere på noget, der ikke allerede eksistere, men som sam-

talerne landet over afslørede, at der kunne være brug for – nemlig en konference, hvor vi mødes og deler 

erfaringer! Denne konference om Økumenisk Diakoni er allerede i støbeskeen, og der sendes invitationer ud 

i løbet af foråret. 

En anden arbejdsgruppe har arbejdet med en inspirationsbog til børn og de vigtige voksne i deres liv. Efter at 

have været i forhandlinger med forlag og fotografer, fonde og forfattere, er arbejdsgruppen ved at finde en 

endelig struktur. Bogen skal inspirere voksne og børn til fælles aktiviteter, der tager udgangspunkt i kirkeåret 

og Bibelens gode fortællinger.  

Igennem året er det også blevet tydeligt, at den teoretiske uddannelse i økumenisk teologi ikke vægtes meget 

på de videregående uddannelser. En lille arbejdsgruppe har sat sig for at undersøge dels hvordan der under-

vises i økumeni – og dels hvordan denne arbejdsgruppe kan støtte den økumeniske dannelse blandt unge på 

videregående uddannelser. 

I arbejdsgruppen sidder: Helene Lilleøre (3K), Kathrine Fischer (folkekirken/FDF), Linda Rönnow (FDF), Bent 

Bjerring-Nielsen (Apostolsk Kirke), Rasmus Højmark (Baptisternes Børne- og Ungdomsforbund), Andreas Riis 

(orlov) (Dominikanerordenen), Mads Christoffersen (Danske Kirkers Råd), Ulla Pinborg (Den Katolske kirke), 

Jan Nilsson (Emmauskirken), Christian Arffmann (Folkekirkens mellemkirkelige Råd), Morten Abildgaard 

Knudsen (KFUM-Spejderne), Sarah Krøger Ziethen (folkekirken), Lucas Skræddergaard (Ung Mosaik/DUF), 

Kristian Bonde-Nielsen (Vanløse Frikirke) og David Laadal Mortensen (Youth For Christ). 
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Frihed og Lige Vilkår 
Arbejdet med Trossamfundslovens virkninger  

Af Bent Hylleberg, formand for Frihed og Lige Vilkår  

Arbejdsgruppen henter sit mandat i Danske Kirkers 

Råds vedtægter, hvori det hedder, at det hører til for-

målet for rådet ”at arbejde for at sikre kristne kirkers 

og trossamfunds frihed og lige vilkår”. Arbejdsgruppen 

virker dels som en tænketank, der vurderer udviklin-

gen på det kirke- og religionsretlige område, dels som 

sagsbehandler, når der opstår problemstillinger, som 

det er relevant at DKR forholder sig til. Udvalgets ar-

bejde sigter på at opnå større lighed mellem danske 

trossamfund, uden at denne større lighed indebærer 

forringelser af de vilkår, som Folkekirken har. Arbejdet 

finder således sted indenfor Grundlovens rammer. Vi 

arbejder altså for gode vilkår for alle trossamfund, 

uden at anfægte Folkekirkens særstilling i henhold til 

Grundlovens § 4. 

I vores arbejde skelner vi mellem udfordringer, der bør kunne afklares administrativt i henhold til vedtagne 

love, og udfordringer der kræver ændringer af lovgivningen og derfor skal løftes politisk.  

Administrative afklaringer   

På dette felt har vi opnået afklaring på tre områder. Skattestyrelsen har truffet en principiel afgørelse om, at 

kirkesamfund, der er opført på Kirkeministeriets liste over anerkendte trossamfund, er fritaget for beskatning 

i henhold til Selskabsskatteloven – også selv om en del af indtægten hidrører fra udlejning af kirkens ejendom. 

Med Kirkeministeriet har vi aftalt, at forholdet mellem ’tjenesteydelser og frivilligt arbejde’ er fastlagt i det 

svar, som tidligere kirkeminister, Mette Bock, afgav til Kirkeudvalget den 25.04.2019. Vi mener, at kirkerne 

kan være godt tjent med en aftale, der bygger på sædvane og skøn hos kirkerne selv – se km.dk til KIU, 

spørgsmål 33-1. Herudover har Kirkeministeriet udtalt goodwill, når det gælder om at forlænge fristen for 

indberetning af godkendte årsregnskaber udover 31. maj. Ministeriet vil se velvilligt på eventuelle ansøgnin-

ger, men agter kun at dispensere fra år til år på baggrund af velbegrundede ansøgninger.    

Politiske afgørelser 

Problemet, som flere kirker har rejst, om ’anonyme donationer’ på over kr. 20.000 årligt fra fonde eller insti-

tutioner, der ikke ønsker deres navne offentliggjort, står endnu uløst. Ifølge svaret, der er nævnt ovenfor fra 

Mette Bock, vil denne knast kun kunne afvikles via en politisk aftale. Det samme synes også at gælde flere 

restriktive forhold, der angår det obligatoriske kursus for vielsesforrettere. 

Samarbejde med andre 

Udvalget har drøftet kirkernes udfordringer i Forretningsudvalget, hvor to af Folkekirkens biskopper delta-

ger, og med FrikirkeNet, der udfører et grundigt lobbyarbejde blandt politikerne. Udvalget har afholdt ét 

møde, hvor vi forholdt os til de indkomne svar fra kirkesamfundene vedrørende ’dagligdagen med 
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Trossamfundsloven’. På den baggrund har vi ønsket to møder fastsat – ét med Kirkeministeriets embedsværk, 

der blev gennemført den 25. februar i år, og ét med kirkeminister Joy Mogensen, der endnu mangler at falde 

på plads. 

Kirkeretsantologien 2019  

Vi henviser gerne til denne store artikelsamling, der indeholder meget om kirkeretslig religionslovgivning i 

perioden 2014-19 – om lovarbejdet, der første til vedtagelsen af Trosamfundsloven og ophævelsen af Blas-

femibestemmelsen. Antologien er redigeret af bl.a. Lisbet Christoffersen, der er kommitteret vores udvalg.  

Udvalget består af Czeslaw Kozon (Den katolske Kirke), Birger Nygaard (Folkekirken), Mikael Wandt Laursen 

(FrikirkeNet), Gudrun Lydholm (Frelsens Hær), Jørgen Thaarup (Metodistkirken), samt Bent Hylleberg (Bap-

tistkirken). Udvalget holdt to møder i 2018. Langt hen ad vejen afklarede vi problemer via mails. Mads Chri-

stoffersen er udvalgets sekretær. Lisbet Christoffersen bistår udvalget som kommitteret medlem.  

 

 

NYT FRA DANSKE KIRKEDAGE 
 

Styrelsen for Danske Kirkedage 
Efter Himmelske dage på Heden 

Af Poul Kirk, formand for styrelsen for Danske Kirkedage  

I 2019 forsatte Styrelsen for Danske Kirkedage sammen med for-

retningsudvalget for Danske Kirkers Råd drøftelserne af den frem-

tidige struktur for Himmelske Dage/Danske Kirkedage. Vores kon-

klusioner var, at der fortsat var et stort behov for mere sammen-

hæng mellem de enkelte Danske Kirkedage/Himmelske Dage, og 

at vi sikrede ”know-how” og kostbare erfaringerne fra de lokale 

Himmelske Dage ikke forsvandt ud i cyperspace. Derfor beslut-

tede vi at forsætte ansættelsen af sekretæren for lokalkomiteen 

i Himmelske Dage på Heden (HDH) Anne Mie Skak Johanson fra 

den 1. juli og frem til 31. december 2019. 

Resultatet var vores mange drøftelser om den organisatoriske 

ramme for det permanente sekretariat endte ud i en aftalte med 

Folkekirkens mellemkirkelige Råd om, at de søgte Fællesfonden 

under Kirkeministeriet om en bevilling på 400.000 pr. år i fire år 

til ansættelse af en sekretær, studentermedarbejdere mv. på del-

tid, der i praksis kommer til at have et tæt samarbejde med Dan-

ske Kirkers Råds sekretariat. Der vil i 2020 blive indgået en aftale 

mellem MKR og DKR om dette fremtidige samarbejde.  
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Himmelske Dage på Heden 2019 løb af stablen i dagene 30.maj til den 2. juni 2019 i Herning med et væld af 

aktiviteter og med ca. 425 store og små arrangementer, som i den grad satte sit præg på Herning by. Kulmi-

nationen på over tre års planlægning og godt samarbejde mellem styrelsen, lokalkomiteen, lokale kirker, 

foreninger og Herning by.  

Himmelske Dage på Heden indledtes i silende regn med udendørs gudstjeneste på Herning Torv, hvor et kor 

på ca. 500 og Prinsens Musikkorps akkompagnerede biskop Henrik Stubkjærs prædiken. Omkring 4.000 del-

tog i gudstjenesten og Torvet var et farvestrålende skue i paraplyer. Efter åbningshøjtideligheden blev der 

ved otte stationer serveret gratis kaffe og muffins til alle festivaldeltagere. 5000 muffins var ikke nok til at 

dække efterspørgslen! 

På Mulighedernes Marked havde 54 foreninger standplads, hvor de kunne præsentere deres aktiviteter, li-

gesom der var en Mobilscene hvor forskellige kunstnere optrådte. Størst opmærksomhed tilfaldt nok Fange-

koret, der efter præsentation på åbningsgudstjenesten holdt en koncert her. Fredag aften optrådte i en sær-

gudstjeneste U2 bandet Die Herren sammen med sognepræst Jens Moesgård Nielsen fra Herning Kirke på 

Herning Torv for ca. 4.500 tilhørere. 

Med inspiration fra De Tyske Kirkedage startede en ny dag med bibelrefleksioner i fem af byens kirker med 

fælles temaer. 

Det var naturligvis et særligt højdepunkt under de Himmelske Dage, at Hendes Majestæt Dronning Margre-

the deltog i en gudstjeneste i Herning Kirke i anledning af, at Danske Sømands- og Udlandskirker havde valgt 

at fejre deres 100-års jubilæum i forbindelse med De Himmelske Dage. 

I forbindelse med Kirkedagene, var der et ønske fra lokalkomiteen om, at lave et stort arrangement i Jyske 

Bank Boxen. ”Det himmelske Show”, lørdag aften i Jyske Bank Boxen, med et gospelkor på 1800, Verdens-

balletten, Herning Drengekor, den verdenskendte gospelsanger Hezekiah Walker fra USA, en tidligere stor-

forbryder, nuværende fængselspræst Wilfredo Gomez fra El Salvador og den ukrainske sangkunstner Kseniya 

Simonova, blev en stor succes. Paula Larrain og Peter Mygind var værter på ”Det himmelske Show”, og 8.400 

mennesker fik en uforglemmelig lørdag aften i Boxen.  

Himmelske Dage på Heden blev lukket ned med en afslutningsgudstjeneste Skulpturparken i Birk med ca. 

1500 deltagere. Her blev stafetten givet videre til Biskop Peter Fischer-Møller i Roskilde.   

Da lykkedes, via enestående vilje og støtte fra Viborg Stift, lokale kirker og fonde og firmaer m. m.fl., at skabe 

et økonomisk overskud på i alt 636.000 kr. Hertil kommer en forventelig momsrefusion i 2020 på ca. 200.000 

kr. 

En stor tak til Lokalkomiteen i Herning for nogle uforglemmelige dage på Heden.  

I en tid, hvor sekulariseringen for alvor er slået igennem, er der et stigende behov for en fælles platform i det 

offentlige rum, til debat om troen og til kristen mission i Danmark. Dette lykkedes i Herning, og vi takker Gud 

for dette.  

På årsmødet 2019 blev Poul Kirk genvalgt som formand og i styrelsen sidder også: Jens Christian Melgaard 

(KFUM og KFUK), Rasmus Bach Ottosen (FDF), Kaare Nielsen (Den katolske Kirke), Søren Abildgaard (Lands-

foreningen af Menighedsråd) og Mads Christoffersen (sekretær, Danske Kirkers Råd). 
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Himmelske Dage på Heden 
Danske Kirkedage i Herning 2019  

Af Jens Christian Kirk, Formand for lokalkomiteen i Herning 

Vi vidste ikke, hvad vi sagde ja til, da 

Lars Bo Olesen og jeg i 2016, blev 

godkendt som formand og næstfor-

mand for lokalkomiteen for Danske 

Kirkedage 2019. Det var før Himmel-

ske Dage i København, og vi vidste, 

at de - med et grimt moderne ord - 

havde disrupted Danske Kirkedage. 

Hvad vi ikke vidste var, om deres dis-

ruption ville blive en succes. Det blev 

det, som bekendt, og Danske Kirke-

dage blev forandret for altid. 

I det opdrag styrelsen for Danske Kir-

kedage gav til lokalkomiteen, som vi i løbet af 2016 fik samlet omkring os, fremgik det meget tydeligt, at vi 

ikke skulle lukke os om os selv men indbyde til kirkelig folkefest. Det var et dejligt benspænd at få, og bestemt 

noget vi gerne ville, men det gjorde ikke opgaven mindre. Og nu ligger det ikke til midtjyder at tænke småt 

eller i alt for mange begrænsninger, så derfor ville vi også gerne selv tilføje noget til Danske Kirkedages for-

tælling og historie. 

I lokalkomiteen lod vi os inspirere både af Himmelske Dage i København, men også de elementer som havde 

været bærende tidligere – ligesom vi lod os inspirere af Evangelischer Kirchentag i Tyskland. 

Det betød at tanken om at fylde byens torve, kirker og huse i invitation til et åbent arrangement, blev det 

bærende element for Himmelske Dage. Det betød også at Mulighedernes Marked vendte tilbage, men som 

en åben og aktivitetsfyldt markedsplads. Vi valgte at fokusere på et koncentreret bibelarbejde fra morgenen 

af med bibelrefleksioner som første programpunkt, ligesom vi også lagde vægt på 3 store fælles oplevelser 

undervejs (Åbnings- og afslutningsgudstjeneste og festaften). 

Det nye, vi programmæssigt bidrog med, var naturligvis ”Det himmelske show” i Jyske Bank Boxen. Vi har 

undervejs brugt meget tid til bøn, eftertanke og samtale om, hvad et samlende show kunne og skulle inde-

holde. Udtrykket skulle gerne blive så stærkt, at vi kunne samle folk nok til at Jyske Bank Boxen føltes fyldt. 

Vi endte på et mange-facetteret show, hvor stjernerne var vores værter og vores 1750 mennesker store go-

spelkor. 

Derudover ville vi gerne forny og udvide tilbuddene til børn og deres familier og forsøge at styrke program-

fladen for unge, både teenagere og studerende. 

Det var de rammer, vi som lokalkomite forsøgte at skabe i samarbejde med en mængde lokale frivillige. Men 

rammer skal fyldes ud, og det var de ikke blevet, hvis ikke der også havde være engageret mange frivillige 

både lokalt og nationalt i vores arbejdsgrupper, og hvis ikke de mange medlemsorganisationer i Danske Kir-

kedage havde løftet så stærkt på programdelen. 
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Med den store flok af frivillige, foreninger og forretninger var vi forud for Kristi Himmelfartsdag fortrøstnings-

fulde for kvaliteten af programmet og antallet af tilbud. Det eneste vi var bekymrede for, var at noget logistik 

skulle kikse fuldstændigt, at vejret skulle blive dårligt, og at der ikke ville komme folk. 

De store logistiske kiks blev vi heldigvis skånet for, og på trods af at vejret ikke alle dage var fantastisk, så 

kom folk. Faktisk skabte vi i fællesskab liv i Herning på en måde så kommune, cityforening m.fl. har været 

næsegruse af beundring over arrangementet og mest af alt over engagementet fra arrangører og deltagere. 

Selvfølgeligt var der enkelt-arrangementer, der blev aflyst eller havde lille opbakning. Vores ungedøgn for 

teenagers var ikke særligt velbesøgt, og vi havde håbet på bl.a. ved bibelrefleksionerne at bringe kirke og de 

folkevalgte politikere mere i dialog, hvilket desværre heller ikke lykkedes. 

Når det så er sagt, så var Himmelske Dage på Heden en kæmpe succes. Det er vores oplevelse, at vi fik skabt 

en god syntese mellem Danske Kirkedages tradition og Himmelske Dage i København. Det lykkedes os at 

fortsætte med at bringe kirkerne ud i det åbne rum og skabe en fest i og sammen med byen. Det lykkedes os 

at samle over 8000 mennesker til ”Det Himmelske Show” i Jyske Bank Boxen, og det lykkedes os at engagere 

lokale kulturinstitutioner og de lokale virksomheder om et kirkeligt arrangement, og på den måde løftede vi 

fundraising op på et niveau, det ikke har været før. 

I vores arbejde har vi oplevet, at det har været godt at have en indholdsmæssig og formmæssig arv at for-

valte. Vi har været glade for at lægge noget til, ligesom vi også er glade for at give det videre og er helt vildt 

nysgerrige på, hvad de finder på i Roskilde. 

Vi vidste ikke, hvad vi gik ind til, da vi sagde ja. Det har været en kæmpe opgave, men det har været en opgave 

som aldrig har hængt på én person eller en lokalkomite. Det er en opgave som vi – alle sammen – har løftet 

sammen. Tusind tak for det! 

I komiteen for Himmelske Dage på Heden sad: Formand Jens Christian Kirk (folkekirken), næstformand Lars 

Bo Olesen (Åben Kirke, Herning), kasserer Hugo Martinussen, Kristian Helms (Y’s Men Danmark), Kaare H. 

Nielsen (Den katolske Kirke) og Karin Vestergaard (folkekirken) samt sekretær Anne Mie Skak Johanson.   

European Christian Convention 
Europæiske Kirkedage 

Af Søren Abildgaard, medlem af styrelsen 

for Danske Kirkedage  

Bevægelsen imod et økumenisk, deltager-

orienteret, åbent europæisk møde, som 

kan samle mennesker fra hele Europa, ud-

springer af erfaringerne med de tyske kir-

kedage og tilsvarende initiativer i andre 

lande. European Christian Convention, 

ECC, vil være et sted, hvor vi kan dele vo-

res spiritualitet, et sted for dialog, og hvor 

tidens påtrængende emner kan diskute-

res. 
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Europa er vores fælles hjem, skønt vi kommer fra forskellige kirketraditioner. ECC er et bidrag til europæisk 

enhed og til Europas ansvar i verden baseret på den kristne vision om fred, frihed og retfærdighed, som 

inspirerede det europæiske projekt. 

Samtidig er det et konkret udtryk for de europæiske kirkers økumeniske forpligtelse på enhed. ”Vi er over-

beviste om, at kristendommens åndelige arv udgør en mægtig kilde til inspiration for og berigelse af Europa. 

På grundlag af vores kristne tro, arbejder vi henimod et humant og socialt bevidst Europa, hvor menneske-

rettighederne og de grundlæggende værdier fred, retfærdighed, frihed, tolerance, deltagelse og solidaritet 

dominerer.” (Charta Oecumenica, 2001). 

På generalforsamlingen i oktober 2019, på Det ortodokse Akademi på Kreta, blev det besluttet at fastholde 

ambitionen om et stort europæisk møde i Wien, sandsynligvis i 2025. Undervejs vil der blive afholdt en række 

forberedende møder som led i eksisterende kirkedagsarrangementer, første gang i forbindelse med Ökume-

nischer Kirchentag i Frankfurt am Main i 2021. 

European Christian Convention har også anmodet om være til stede med et selvstændigt, men integreret 

program, under Himmelske Dage i Roskilde i 2022. Styrelse og lokalkomité byder ECC velkommen i planlæg-

ningen frem mod 2022, som for ECC’s vedkommende vil foregå i tæt koordination med planlægningen af en 

deltagelse også i de finske kirkedage i Tampere i 2023. 

ECC er en medlemsorganisation, der primært er baseret på græsrodsorganisationer. Danske Kirkedage har 

været det indtil videre eneste danske medlem siden oktober 2018. Rebekka Højmark Svenningsen er dansk 

medlem af bestyrelsen. Søren Abildgaard er Danske Kirkedages kontaktperson til arbejdet i ECC. 

 

ØKUMENI UDE OG HJEMME 
 

Kristent-Muslimsk Samtaleforum 
Kendskab, venskab og fællesskab i trosmødet 

Af Nik Bredholt, Sekretariatsleder i Religion og Samfund 

(Resam)  

Ayasofya Moskéen i Roskilde var i år centrum for den årlige 

konference for Kristent-Muslimsk Samtaleforum (KMS). 

Konferencen fandt sted den 8.– 9. november 2019 og gav 

tid til fordybelse i religionsmødet, som der bygges ud fra 

samtalen og relationerne mellem kristne og muslimske le-

dere og organisationer i Danmark. 

Temaet var “Kendskab, venskab og fællesskab i trosmødet“. 

I mødet kan vi nedbryde grænser imellem os, og det gjorde 

konferencen ved at sætte skarpt på ritualer, humor og sam-

tale. Programmet indeholdt et oplæg om ritualmøder i Danmark anno 2019, hvor kristne og muslimske ledere 
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delte erfaringer med det ensartede og det særegne i ritualerne, hvilket åbnede op for fælles refleksioner og 

overvejelser over egne muligheder og grænser. 

Standupkomiker og debattør, Mazen Ismail underholdt fredag aften ud fra den forståelse; kan man grine 

sammen - kan man leve sammen. 

Lørdagen bød på en pilgrimsvandring fra bunden af Roskilde fjorden til Ayasofya Moskéen, og endelig fort-

satte samtalen i moskeen med udveksling af erfaringer på tværs. 

Den inter-religiøse dialog er ikke mere et tilvalg for de særligt religionsinteresserede men en nødvendig del 

af det, at være trossamfund i Danmark. Danske Kirkers Råds rolle, er i den sammenhæng væsentlig som den 

samlende paraply, hvorunder de kristne kirker står sammen i religionsmødet. 

Den nye styregruppe for KMS vil også næste år søge at lægge konferencen, så deltagerne får en overnatning. 

Det er planen, at næste års konference finder sted 30.– 31. oktober, 2020, på Diakonhøjskolen i Århus.  

Danske Kirkers Råd er repræsenteret i KMS-styregruppen ved Nik Bredholt fra Den katolske Kirke og kom-

mandør Gerrit Marseille fra Frelsens Hær. 

 

Nordisk-Baltisk Samarbejde 
Kirkene sammen! 

Af Erhard Hermansen, Generalsekretær i Norges Kristne Råd  

Sammen med den verdensvide kirke står vi 

overfor store utfordringer. Den globale kontek-

sten kjennetegnes av klimaendringer, fattig-

dom, migrasjon, flyktninger, økende ulikhet, 

press på menneskerettigheter, økende polarise-

ring, rasisme og fremmedfrykt.  

I en slik tid er det ekstra viktig, at kirkene 

kommer sammen for å diskutere, hvilken rolle 

kirken har og kan ha i dette landskapet. Ikke 

minst er det styrkende å oppleve, at vi er 

mange, som står sammen. Det årlige nordisk-

baltiske møtet for ansatte i de økumeniske råd 

er et vesentlig møtepunkt for dette. I 2019 var 

vi samlet i Roskilde. Her samtalte vi om kirkens plass i samfunnet og om troen i det offentlige rom. Våre gode 

økumeniske venner hadde også lagt til rette for en fin pilegrimsvandring til lokale kirker og de hellige kildene 

i Roskilde. I mars 2020 samles vi på nytt i Helsinki med temaet “Towards Reconciliation and Unity“.  

 

I et samfunn som blir stadig mer mangfoldig er fellesskapsverdier og likeverd under press. Vi ser, at religion 

politiseres, og polarisering og populisme øker, når religion kobles til nasjonalisme og etnisitet. Religionsfrihe-

ten er under press. Vi har ulike tilnærminger til og strategier for å håndtere dette. Dette kaller på et sterkere 
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internasjonalt samarbeid. Kirkene er en viktig aktør i arbeidet for rettferdighet og fred og vern om skaper-

verket. 

Tyngdepunktet i kristenheten har flyttet fra nord og vest til øst og sør, og de historiske kirkene er på tilbake-

gang i Europa. Samtidig vokser kirkene i andre deler av verden. Nye aktører entrer banen, og mangfoldet i 

menigheter og spiritualitet øker.  

Den økumeniske bevegelse har alltid stått for verdier som respekt, åpenhet, solidaritet, tro på internasjonalt 

samarbeid, omsorg for andre og vern om skaperverket. Kirkene i de nordiske og baltiske land har i mange år 

hatt et tett og godt samarbeid. Selv om vi er forskjellige, har vi også mye felles – slik som ønsket om å ivareta 

og nære disse verdiene. Det nordisk-baltiske samarbeidet er et viktig fellesskap, det er en mulighet til relasjon 

og refleksjon, til dypere innsikt og forståelse.   

Kirkene sammen kan gjøre en forskjell, og vi trenger hverandre, vi trenger å stå sammen og hente styrke i 

hverandre. I dette fellesskapet skal vi fortsatt være med å utvikle det nordisk-baltiske kirkesamarbeidet til 

beste for kirkene og det samfunnet vi er en del av.  

 

Folkemødet 

Mellem Himmel og Jord 

Af Hasse Falk Jakobsen, præst i København Vineyard og tovholder for Mellem Himmel og Jord  

 

Danske Kirkers Råd var for ottende år i træk 

aktivt engageret på Folkemødet i Allinge, 

Bornholm. Folkemødets fire dage i juni er 

Danmarks største politiske "festival" med 

over 100.000 besøgende fordelt på torsdag-

søndag. Danske Kirkers Råd deler, sammen 

med en række kristne landsorganisationer og 

lokale Bornholmske kirker, et stort fælles 

telt. Her kommer kirkernes enhed og mang-

foldighed til smukt udtryk på forbilledlig 

måde i samarbejdet, kaldet “Mellem Himmel 

& Jord”. 

Folkemødets ledelse har sågar brugt Mellem Himmel & Jord som eksempel på, hvordan de gerne ser at or-

ganisationer arbejder sammen om et fælles mål, hvilket også betyder, at vi som telt på Folkemødet, bliver 

betragtet som en af de velkomne, faste samarbejdspartnere. Mellem himmel og Jord teltet styres organisa-

torisk af en lang række Bornholmske kirker, som praktisk står for arrangementerne i teltet samt sørger for 

kaffe/kage og andet til de mange besøgende i teltet, gennem de dage, hvor Folkemødet står på. 

Folkemødet er en folkefest og en gylden anledning til at præsentere, både de enkelte organisationer samt de 

fælles temaer, man i samarbejde vælger at sætte fokus på. Folkemødet er for hele landet - ikke kun Bornholm 

- hvilket de mange politikere, mediefolk og organisationsledere fra hele Danmark vidner om. 
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Danske Kirkers Råd var i 2019 med til at arrangere forskellige debatter, særligt om torsdagen med temaer 

som: Kirken og verdensmålene, Kirken og klimaet og Kan kristendom redde Danmark? DKR var også med til 

at arrangere trossamtaler med politikere over temaet “Troens betydning i mit liv”. Her blev Morten Messer-

schmidt (DF) og Pia Olsen Dyhr (SF) interviewet. Derudover stod DKR igen bag en fremragende afslutnings-

gudstjeneste, hvor Marianne Jelved (Radikale) leverede årets prædiken. 

Hasse Falk Jakobsen, tovholder for Mellem Himmel og Jord, vurderer at Danske Kirkers Råds deltagelse og 

indsats er afgørende for at skabe et bredt og frugtbart samarbejde. Hasse er i øvrigt flyttet fra Bornholm til 

København og er nu præst i Vineyard, der lige er blevet optaget i Danske Kirkers Råd. Hasse fortsætter sam-

tidig som ansvarlig for Mellem Himmel & Jord samarbejdet. 

Danske Kirkers Råd er aktivt med igen på Folkemødet 2020 

 

REGNSKAB FOR 2019 
 

Ledelsens regnskabserklæring 
Årsregnskab for Danske Kirkers Råd 

Underskrevet af: Peter Fischer-Møller (bestyrelsesmedlem), Tonny Jacobsen (bestyrelsesmedlem), Aase Røn-

kilde Pedersen (kasserer), Bent Hylleberg (bestyrelsesmedlem), Peter Skov-Jakobsen (bestyrelsesmedlem), 

Czeslaw Kozon (bestyrelsesmedlem), Thorsten Rørbæk (bestyrelsesmedlem), Mads Christoffersen (general-

sekretær)  

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revision af årsregnskabet for Danske Kirkers Råd for 

regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019.   

Vi bekræfter efter vores bedste viden og overbevisning følgende forhold:  

 Regnskabet  

• Vi har opfyldt vores ansvar for udarbejdelse af årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabs-

loven, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle 

stilling samt resultat.  

• De betydelige forudsætninger, som vi har anvendt til at udøve regnskabsmæssige skøn, herunder 

dem, der eventuelt er målt til dagsværdi, er rimelige.  

• Vi har oplyst om alle relationer til og transaktioner med nærtstående parter, og at disse er passende 

behandlet regnskabsmæssigt, hvor dette er aktuelt.  

• Alle begivenheder, der er indtruffet efter balancedagen, og som årsregnskabsloven og anden regu-

lering kræver, er indregnet eller oplyst.  

• Vi har drøftet alle begivenheder og forhold omkring foreningens fortsatte drift med revisor og for-

venter at fortsætte driften de næste 12 måneder fra balancedagen. Vores vurdering af foreningens 

evne til at fortsætte driften er baseret på al tilgængelig information og vores dybtgående viden om 

foreningens forventede fremtidige forhold og finansiering.  
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• Vi har gennemgået og godkendt forslag til korrektioner fra revisor, som er indarbejdet i årsregnska-

bet.   

 Afgivet information  

• Vi har givet revisor: 1. Adgang til al information såsom regnskabsmateriale og dokumentation samt 

andre forhold, som vi er bekendt med er relevant for udarbejdelsen af årsregnskabet o Yderligere 

information til brug for revisionen, som vi er blevet anmodet om. 2. Ubegrænset adgang til personer 

i foreningen, som det har været nødvendigt at indhente revisionsbevis fra.  

• Alle transaktioner er blevet registreret i bogføringen og er afspejlet i årsregnskabet.  

• Vi har oplyst revisor om resultatet af vores vurdering af risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde 

væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser.   

• Vi har oplyst revisor om al information i forbindelse med besvigelser eller mistanke om besvigelser, 

som vi er bekendt med, og som påvirker foreningen og involverer ledelsen og kassereren  

• Vi har oplyst revisor om alle betydelige forhold vedrørende påståede eller formodede besvigelser, 

som påvirker foreningens årsregnskab. 

• Vi har oplyst revisor om alle kendte tilfælde af manglende eller formodet manglende overholdelse 

af love og øvrig regulering, hvis indvirkning bør overvejes ved udarbejdelse af årsregnskabet.  

 

 

Ledelsespåtegning 
 

Ledelsen aflægger hermed årsregnskab for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019 for Danske Kirkers 

Råd.  

• Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven med tilretninger efter forenin-
gens interne behov. 

 

• Årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt 
resultatet. 

 

Årsregnskabet indstilles til årsmødet godkendelse. 

Indsamlinger er foretaget i overensstemmelse med indsamlingsreglerne.  

København, den 

 

Peter Fischer-Møller Tonny Jacobsen Aase Rønkilde Pedersen (kasserer) 
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Bent Hylleberg Peter Skov-Jakobsen Czeslaw Kozon 

   

Thorsten Rørbæk 

Mads Christoffersen 

(generalsekretær)  

   

   

 

 

Årsregnskabet er godkendt på Danske Kirkers Råds årsmøde 

 

 

København, den  

 

 

 

 

______________________________ 

                     dirigent 
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning 
 

Til foreningens medlemmer 

 
Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Danske Kirkers Råd for regnskabsåret 1. januar 2019 – 31. december 2019, 

der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udar-

bejdes efter god regnskabsskik og den regnskabspraksis, der er beskrevet under anvendt regnskabspraksis. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik for foreninger 

og den regnskabspraksis, der er beskrevet under anvendt regnskabspraksis. 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 

krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revi-

sionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen i 

overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, 

der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler 

og krav. 

Revisionen er ligeledes foretaget i overensstemmelse med bekendtgørelse af 5. maj 2000 § 5 stk. 3, hvilket 

vil sige, at vi har kontrolleret at årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i § 3 

stk. 1 og 2 – tilskuddet er anvendt i tilskudsåret – tilskuddet er brugt til formålet og tilskudsmidlerne er an-

vendt sparsommeligt. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som 

grundlag for vores konklusion. 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 

Foreningen har i overensstemmelse med sædvanlig praksis for foreninger, medtaget de af ledelsen god-

kendte budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelse. Disse budgettal har, som det også fremgår af 

resultatopgørelse, ikke været underlagt revision. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab efter god regnskabsskik i overensstemmelse med 

årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødven-

dig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser 

eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte 

driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnska-

bet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere 

foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinforma-

tion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. 

Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i 

overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i 
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Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge 

af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de en-

keltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grund-

lag af årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 

yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel 

skepsis under revisionen. Herudover: 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyl-
des besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår 
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke 
at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation 
forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, 
vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 
 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-
handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om 
effektiviteten af foreningens interne kontrol. 
 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-
skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fort-
sat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed 
forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fort-
sætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning 
gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstræk-
kelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået 
frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at 
foreningen ikke længere kan fortsætte driften. 
 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplys-
ningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder i overens-
stemmelse med god regnskabsskik og den beskrevne regnskabspraksis. 

 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige place-

ring af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler 

i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for kon-

klusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 
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I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den for-

bindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden 

opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold 

til årsregnskabsloven. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 

årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væ-

sentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 

Roskilde, dags dato 

MER REVISION A/S 

CVR.nr. 32 34 47 20 

Merete Jacobsen 

Mne560 

Registreret revisor - FSR danske revisorer 

 

 

Ledelsesberetning 
Foreningens væsentligste aktiviteter 

Danske Kirkers Råd er Danmarks nationale råd af kirkesamfund og kirkelige organisationer og danne rammen 

om samtale og samarbejde på tværs af kirkelige traditioner. I 2019 var der 15 kirkesamfund og 42 kirkelige 

organisationer med i Danske Kirkers Råd. 

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 

Foreningens resultatopgørelse for 2019 udgør et overskud på kr. 52.509 og foreningens balance udviser en 

egenkapital på kr. 388.096. 

Indsamlinger i året 

Danske Kirkers Råd har i 2019 modtaget gaver enten som faste aftaler eller som enkeltbeløb i forbindelse 

med opfordring om støtte på deres hjemmeside. 

Desuden modtager Danske Kirkers Råd årligt kollekter fra en række lokale kirker, der således selv står for 

indsamlingen, som de vælge at give til Danske Kirkers Råd. 

Særlige forhold der berører regnskabsåret 

Som det fremgår af note 31 har foreningen i 2019 været udsat for CEO Fraud, forholdene er uddybet i noten.   
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Anvendt regnskabspraksis 
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes krav samt årsregnskabslovens bestemmelser 

for regnskabsklasse A med tilvalg fra højere klasser samt individuelle behov for foreningen.  

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. 

RESULTATOPGØRELSEN 

Indtægter 

Gaver, donationer samt indtægter ifbm. arrangementer indregnes i resultatopgørelsen såfremt beløbet er 

modtaget inden årets udgang.  

Tilskud fra tipsmidlerne og momskompensationsordningen indregnes når tilsagn fra de pågældende instan-

ser giver skriftligt tilsagn om beløbenes størrelse og udbetalingsdato.  

Personaleomkostninger 

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge, 

barselspenge, lønrefusioner m.v. Desuden omfatter det ligeledes regulering af feriepengeforpligtelsen.  

Lokaleomkostninger 

Lokaleomkostninger omfatter husleje  

Administrationsomkostninger 

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til kontorartikler, telefonudgifter, generel administra-

tion m.v. 

Projektomkostninger 

Projektomkostninger omfatter fuldt finansierede projekter der hvert år skal balancere i sig selv. Projekterne 

er medtaget både i indtægter og udgifter.  

Finansielle indtægter og omkostninger 

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb der vedrører regnskabs-

året.  

BALANCEN 

Andre tilgodehavender  

Andre tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien 

reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterføl-

gende regnskabsår. 

Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger omfatter faktisk indestående likvider på statusdagen.   
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Egenkapital 

Egenkapital omfatter ”egenkapital” der er et udtryk for den frie kapital, samt ”hensættelser” der udtrykker 

bunden kapital til et specielt formål.  

Andre gældsforpligtelser  

Andre gældsforpligtelser, som omfatter skyldige skatter, feriepengeforpligtelse, gæld til leverandører samt 

andre skyldige omkostninger. Disse måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel 

værdi. 

 

Resultatopgørelse  1. januar 2019 - 31. december 2019 

  
 

   

Ikke reviderede 

budgettal 
 

 
Note 2019 2019 2018 

     
Indtægter 

    
Kontingenter 1 1.040.000 1.040.000 1.044.720 

Gaver 2 78.092 45.000 91.271 

Fonde drift 3 62.308 87.000 62.887 

Projektmidler 4 649.997 684.000 266.965 

Andre indtægter 5 209.811 186.000 138.535 

Indtægter i alt 
 

2.040.208 2.042.000 1.604.378 

     
Udgifter 

    
Lønninger 6 904.314 939.200 925.645 

Øvrige personaleudgifter 7 49.652 47.000 52.116 

Lokaleudgifter 8 134.730 150.000 142.915 

Administrationsomkostninger 9 210.040 243.500 203.871 

Egenfinansierede projekter 10 26.889 25.000 32.460 

Projektudgifter 11 649.997 684.000 266.965 
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Renter og gebyrer 12 12.077 2.000 1.339 

Udgifter i alt 
 

1.987.699 2.090.700 1.625.311 

     
Årets resultat 

 
52.509 -48.700 -20.933 

     
 

Aktiver pr. 31. december 2019 
   

 

     

 
Note 2019 2018 

 

     
Tilgodehavender 13 483.018 112.023 

 

     
Likvide beholdninger 14 434.148 1.112.321 

 

     
Aktiver i alt 

 
917.166 1.224.344 

 

  
  

  

Passiver pr. 31. december 2019    
 

     

 
Note 2019 2018 

 

     
Egenkapital 15 388.096 335.587 

 

   
  

 
Hensættelser 16 274.711 699.306 

 

     
Kortfristet gæld 17 254.359 189.451 

 

     
Passiver i alt 

 
917.166 1.224.344 

 

     
Noterne 18 - 30 udspecificerer projekter afviklet i 

året 
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Note 31 beskriver CEO Fraud i året 2019 

    

     
Noter 1. januar 2019 - 31. december 2019  
 

      

      
1 Kontingenter 

  
2019 2018 

 
Kontingenter 

  
1.040.000 1.044.720 

    
1.040.000 1.044.720 

    
    

      

      
2 Gaver 

  
2019 2018 

 
Gaver 

  
55.473 80.978 

 
Kollekter 

  
22.619 10.293 

    
78.092 91.271 

      

      

      
3 Fonde drift 

  
2019 2018 

 
Tipsmidler 

  
62.308 62.887 

    
62.308 62.887 

      

      
4 Projektmidler 

  
2019 2018 

 
Fonde og puljer 

  
490.734 69.890 

 
Bidrag 

  
159.263 197.075 

    
649.997 266.965 

      

      

 
Der henvises til noterne 18-30 for specifikationer heraf 
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5 Andre indtægter 

  
2019 2018 

 
Administrationsbidrag 

  
76.436 71.714 

 
Momskompensation 

  
8.617 22.887 

 
Årsmøde 

  
19.700 16.500 

 
Diverse indtægter 

  
105.058 27.434 

    
209.811 138.535 

      

      

      
6 Lønninger 

  
2019 2018 

 
Løn 

  
1.323.856 1.148.699 

 
ATP 

  
13.348 11.549 

 
Pension 

  
177.646 164.607 

 
Sociale omkostninger 

  
16.542 14.911 

 
Personaleuddannelse 

  
85.633 62.084 

 
Lønrefusion fra kommune og stat 

  
-269.299 -252.029 

 
Løngodtgørelse afdelinger m.f. 

  
-428.512 -245.376 

 
Multimediebeskatning 

  
-4.900 -2.800 

 
Regulering feriepengeforpligtelse 

  
-10.000 24.000 

    
904.314 925.645 

      

      

      
7 Øvrige personaleudgifter 

  
2019 2018 

 
Frivillige medarbejdere 

  
7.142 0 

 
Opmærksomheder 

  
5.034 8.721 

 
Rejseomkostninger 

  
17.979 31.304 

 
Øvrige personaleudgifter 

  
19.497 12.091 

    
49.652 52.116 

      

      



Side 30 af 43 

 

      
8 Lokaleudgifter 

  
2019 2018 

 
Husleje, varme, el 

  
102.956 113.861 

 
Rengøring 

  
31.774 29.054 

    
134.730 142.915 

      

      

      
9 Administrationsomkostninger 

  
2019 2018 

 
IT (hjemmesider, database, bogføring mm) 

  
39.856 46.436 

 
Dataløn, gebyrer og adm. 

  
10.254 6.669 

 
Ekstern rådgivning 

  
22.331 11.675 

 
Forsikring 

  
17.750 16.163 

 
Information (årsberetning mm) 

  
18.000 11.000 

 
Kontorartikler 

  
1.157 0 

 Omkostninger til indsamlinger   0 0 

 
Møder (Rådet, FU, sekretariat mm) 

  
5.705 28.446 

 
Porto 

  
506 979 

 
Revision 

  
28.758 26.250 

 
Småanskaffelser 

  
351 12.946 

 
Telefon 

  
14.616 10.024 

 
Årsmøde 

  
3.910 12.785 

 
Internationale møder 

  
45.153 0 

 
Andre udgifter 

  
1.693 20.498 

    
210.040 203.871 

      

      
10 Egenfinansierede projekter 

  
2019 2018 

 
Folkemødet 

  
26.889 32.460 

    
26.889 32.460 
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11 Projektudgifter 

  
2019 2018 

 
Administration 

  
74.002 82.270 

 
Events, konferencer 

  
90.682 57.061 

 
Løn og honorarer 

  
384.663 191.901 

 
Materialer 

  
228 80 

 
Møder og forplejning 

  
5.595 8.107 

 
Opmærksomheder 

  
969 351 

 
Revision 

  
1.735 0 

 
Transport og rejser 

  
36.590 18.406 

 
Tryksager 

  
11.604 17.106 

 
Uddelinger 

  
24.000 22.000 

 
Hensættelser 

  
19.929 -130.317 

    
649.997 266.965 

      

      

 
Der henvises til noterne 18-30 for specifikationer heraf 

   

      

      
12 Renter og gebyrer 

  
2019 2018 

 
Renter 

  
5.744 1.337 

 
Gebyrer 

  
6.333 2 

    
12.077 1.339 

      

      

      
13 Tilgodehavender 

  
2019 2018 

 
Depositum, husleje 

  
18.342 18.342 

 
Forudbetalte omkostninger 

  
7.995 48.503 

 
Andre tilgodehavender 

  
456.681 45.178 

    
483.018 112.023 
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14 Likvide beholdninger 

  
2019 2018 

 
Kassebeholdning 

  
4.197 3.997 

 
Danske Bank 

  
42.356 8.457 

 
Merkur, Nemkonto 

  
255.928 319.978 

 
Merkur, Visakort 

  
13.758 20.293 

 
Merkur, opsparing 

  
117.909 759.596 

    
434.148 1.112.321 

      

      

      
15 Egenkapital 

  
2019 2018 

 
Egenkapital, primo 

  
335.587 356.520 

 
Årets resultat 

  
52.509 -20.933 

    
388.096 335.587 

      

      

      
16 Hensættelser 

    

      

 
Det økumeniske Studielegat 

  
2019 2018 

 
Primo 

  
168.786 190.786 

 
Brugt af hensættelser 

  
-29.000 -22.000 

 
Hensat i året 

  
0 0 

    
139.786 168.786 

      

 
Erasmus 

  
2019 2018 

 
Primo 

  
0 -29.004 

 
Brugt af hensættelser 

  
0 -5.837 

 
Overført til Grøn Kirke 

  
0 -9.271 
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Overført fra mellemregning Danske Kirkers Råd 

 
0 44.112 

 
Hensat i året 

  
0 0 

    
0 0 

      

 
Grøn Kirke 

  
2019 2018 

 
Primo 

  
18.495 139.706 

 
Brugt af hensættelser 

  
-4.829 -23.964 

 
Overført til håbskonference 

  
0 -100.000 

 
Overført til Plant håb 

  
0 -6.518 

 
Overført fra Erasmus 

  
0 9.271 

 
Overført fra Roskilde Stift 

  
4.148 0 

 
Hensat i året 

  
0 0 

    
17.814 18.495 

      

      

 
Himmelske Dage / Danske Kirkedage 

  
2019 2018 

 
Primo 

  
450.962 440.304 

 
Brugt af hensættelser 

  
0 0 

 
Overført til sag vedr. CEO Fraud, se note 31 

 
-440.788 0 

 
Hensat i året 

  
50.848 10.658 

    
61.022 450.962 

      

      

 
Migrantmenigheder 

  
2019 2018 

 
Primo 

  
0 10.016 

 
Brugt af hensættelser 

  
0 -10.016 

 
Hensat i året 

  
0 0 

    
0 0 
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Plant håb 

  
2019 2018 

 
Primo 

  
0 -6.080 

 
Brugt af hensættelser 

  
0 -438 

 
Overført til grøn kirke 

  
0 6.518 

 
Hensat i året 

  
0 0 

    
0 0 

      

 
Udgivelse om kristen tro 

  
2019 2018 

 
Primo 

  
0 0 

 
Brugt af hensættelser 

  
0 -155 

 
Overført til Danske Kirkers Råd 

  
0 155 

 
Hensat i året 

  
0 0 

    
0 0 

      

 
Ledsagerprogram 

  
2019 2018 

 
Primo 

  
0 16.635 

 
Brugt af hensættelser 

  
0 -16.635 

 
Hensat i året 

  
0 0 

    
0 0 

      

      

 
Håbskonference 

  
2019 2018 

 
Primo 

  
56.055 0 

 
Brugt af hensættelser 

  
0 -43.945 

 
Overført fra grøn kirke 

  
0 100.000 

 
Hensat i året 

  
34 0 

    
56.089 56.055 

      

      

 
Roskilde Stift 

  
2019 2018 

 
Primo 

  
5.008 0 



Side 35 af 43 

 

 
Brugt af hensættelser 

  
-860 0 

 
Overført til grøn kirke 

  
-4.148 0 

 
Hensat i året 

  
0 5.008 

    
0 5.008 

      

      

      

 
Hensættelser i alt 

  
274.711 699.306 

      

      

      
17 Kortfristet gæld 

  
2019 2018 

 
Feriepengeforpligtelse 

  
108.000 118.000 

 
SKAT 

  
48.875 36.091 

 
ATP 

  
3.409 3.313 

 
Pension 

  
0 3.552 

 
Andre skyldige omkostninger 

  
94.075 28.495 

    
254.359 189.451 

      

      

Specifikationer af projekterne     

      
18 Det økumeniske Studielegat 

  
2019 2018 

 
Indtægter 

    

 
Fonde og puljer 

  
0 0 

 
Bidrag 

  
0 0 

    
0 0 

      

 
Udgifter 

    

 
Administration 

  
5.000 0 

 
Uddelinger 

  
24.000 22.000 

 
Hensættelser 

  
-29.000 -22.000 
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0 0 

      

 
Resultat af projektet 

  
0 0 

      

      
19 Dialogprojekt 

  
2019 2018 

 
Indtægter 

    

 
Fonde og puljer 

  
0 0 

 
Bidrag 

  
0 4.675 

    
0 4.675 

      

 
Udgifter 

    

 
Administration 

  
0 1.997 

 
Overført til Danske Kirkers Råd 

  
0 2.678 

    
0 4.675 

      

 
Resultat af projektet 

  
0 0 

      

      
20 Erasmus 

  
2019 2018 

 
Indtægter 

    

 
Fonde og puljer 

  
0 0 

 
Bidrag 

  
0 0 

    
0 0 

      

 
Udgifter 

    

 
Administration 

  
0 5.837 

 
Hensættelser 

  
0 -5.837 

    
0 0 

      

 
Resultat af projektet 

  
0 0 
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21 Grøn kirke 

  
2019 2018 

 
Indtægter 

    

 
Fonde og puljer 

  
72.053 69.890 

 
Bidrag 

  
5.300 64.750 

    
77.353 134.640 

      

 
Udgifter 

    

 
Administration 

  
11.955 18.913 

 
Events, konferencer 

  
488 19.451 

 
Løn og honorarer 

  
67.113 118.750 

 
Materialer 

  
0 80 

 
Møder og forplejning 

  
1.428 602 

 
Opmærksomheder 

  
500 351 

 
Revision 

  
1.735 0 

 
Transport og rejser 

  
7.359 4.322 

 
Tryksager 

  
11.604 16.135 

 
Hensættelser 

  
-24.829 -43.964 

    
77.353 134.640 

      

 
Resultat af projektet 

  
0 0 

      

      
22 Håbskonference 

  
2019 2018 

 
Indtægter 

    

 
Fonde og puljer 

  
0 0 

 
Bidrag 

  
250 12.650 

    
250 12.650 

      

 
Udgifter 

    

 
Administration 

  
0 8.200 
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Events, konferencer 

  
110 37.610 

 
Løn og honorarer 

  
0 6.500 

 
Møder og forplejning 

  
106 0 

 
Transport og rejser 

  
0 4.285 

 
Hensættelser 

  
34 -43.945 

    
250 12.650 

      

 
Resultat af projektet 

  
0 0 

      

      
23 Himmelske dage / Danske kirkedage 

  
2019 2018 

 
Indtægter 

    

 
Fonde og puljer 

  
220.000 0 

 
Bidrag 

  
112.500 115.000 

    
332.500 115.000 

      

 
Udgifter 

    

 
Administration 

  
40.211 46.885 

 
Events, konferencer 

  
17.893 0 

 
Løn og honorarer 

  
193.000 40.000 

 
Materialer 

  
138 0 

 
Møder og forplejning 

  
3.492 6.687 

 
Opmærksomheder 

  
469 0 

 
Transport og rejser 

  
26.449 9.799 

 
Tryksager 

  
0 971 

 
Hensættelser 

  
50.848 10.658 

    
332.500 115.000 

      

 
Resultat af projektet 

  
0 0 

      

      



Side 39 af 43 

 

24 Frihed og lige vilkår 
  

2019 2018 

 
Indtægter 

    

 
Fonde og puljer 

  
0 0 

 
Bidrag 

  
0 0 

    
0 0 

      

 
Udgifter 

    

 
Møder og forplejning 

  
0 663 

 
Overført til Danske Kirkers Råd 

  
0 -663 

    
0 0 

      

 
Resultat af projektet 

  
0 0 

      

      
25 Migrantmenigheder 

  
2019 2018 

 
Indtægter 

    

 
Fonde og puljer 

  
0 0 

 
Bidrag 

  
0 0 

    
0 0 

      

 
Udgifter 

    

 
Løn og honorarer 

  
0 10.016 

 
Hensættelser 

  
0 -10.016 

    
0 0 

      

 
Resultat af projektet 

  
0 0 

      

      
26 Plant Håb 

  
2019 2018 

 
Indtægter 

    

 
Fonde og puljer 

  
0 0 
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Bidrag  (fra Grøn Kirke, note 20) 

  
0 0 

    
0 0 

      

 
Udgifter 

    

 
Administration 

  
0 438 

 
Hensættelser 

  
0 -438 

    
0 0 

      

 
Resultat af projektet 

  
0 0 

      

      
27 Udgivelse om Kristen Tro 

  
2019 2018 

 
Indtægter 

    

 
Fonde og puljer 

    

 
Bidrag 

  
    

    
0 0 

      

 
Udgifter 

    

 
Møder og forplejning 

  
0 155 

 
Overført til Danske Kirkers Råd 

  
0 -155 

    
0 0 

      

 
Resultat af projektet 

  
0 0 

      

      
28 Ledsagerprogram 

  
2019 2018 

 
Indtægter 

    

 
Fonde og puljer 

  
25.000 0 

 
Bidrag 

  
0 0 

    
25.000 0 

      

 
Udgifter 

    



Side 41 af 43 

 

 
Løn og honorarer 

  
0 16.635 

 
Materialer 

  
90 0 

 
Møder og forplejning 

  
569 0 

 
Transport og rejser 

  
605 0 

 
Hensættelser 

  
23.736 -16.635 

    
25.000 0 

      

 
Resultat af projektet 

  
0 0 

      

      
29 Roskilde Stift 

  
2019 2018 

 
Indtægter 

    

 
Fonde og puljer 

  
173.681 173.800 

 
Bidrag 

  
0 4.900 

    
173.681 178.700 

      

 
Udgifter 

    

 
Administration 

  
16.836 13.164 

 
Events, konferencer 

  
30.978 2.290 

 
Løn og honorarer 

  
124.550 144.335 

 
Materialer 

  
0 1.531 

 
Møder og forplejning 

  
0 7.013 

 
Transport og rejser 

  
2.177 5.359 

 
Hensættelser 

  
-860 5.008 

    
173.681 178.700 

      

 
Resultat af projektet 

  
0 0 

      

      
30 Nordisk-Baltisk møde 

  
2019 2018 

 
Indtægter 
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Fonde og puljer 

  
0 0 

 
Bidrag 

  
41.213 0 

    
41.213 0 

      

 
Udgifter 

    

 
Events, konferencer 

  
41.213 0 

 
Hensættelser 

  
0 0 

    
41.213 0 

      

 
Resultat af projektet 

  
0 0 

      

      

 31 CEO Fraud 2019 
    

      

 
I sommeren 2019 blev DKR udsat for CEO Fraud og franarret kr. 997.868,37, beløbet  

 
medførte udgifter til rådgivere på kr. 48.000. 

   

 
For at sikre DKR's fortsatte virke blev beløbet dækket af overskuddet fra 

 

 

Himmelske dage, både ved direkte overførsler og ved at nedskrive hensættel-

sen 
 

      

 

Sagen er meldt til politiet og nye godkendelsesprocedurer er indført for at sikre det ikke 

gentager sig 

      

 
Mistet ved CEO Fraud 

  
997.868 

 

 
Rådgivning ifbm CEO Fraud 

  
48.000 

 

    
1.045.868 

 

      

 
Dækket ved direkte overførsler fra Himmelske dage 

 
605.080 

 

 
Overført fra hensættelse, Himmelske dage (note 16) 

 
440.788 

 

    
1.045.868 
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