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1. Indledning  

 

1.1 Vores formål 

Danske Kirkers Råds overordnede formål er at være mødested for kristne kirkers samtale og 

samarbejde om forkyndelse, mission og diakoni. 

 

Danske Kirkers Råd  

 

• tager initiativ til studier og projekter, som anses for betydningsfulde for samarbejdet og 

fællesskabet mellem kirkerne. 

• arbejder for at sikre kristne kirker og trossamfunds frihed og lige vilkår. 

• fremmer kontakt og samarbejde mellem nationalt og internationalt kirkeliv og formidler og 

inspirerer til samarbejde mellem menigheder i Danmark og udlandet. 

• driver Økumenisk Forum, der består af kristne kirker, trossamfund, menigheder og 

organisationer til fremme af økumenisk dialog og samarbejde om konkrete projekter. 

• arbejder på tværs af kirkelige tilhørsforhold ud fra principper om frivillighed og engagement 

i de enkelte arbejdsområder.  

(Danske Kirkers Råds vedtægter § 2) 

 

2. Arbejdsplan 2020-22 

Arbejdsplanen 2020-22 er vedtaget på Årsmødet den 20. juni 2020. Arbejdsplanen bygger på 

erfaringer i Danske Kirkers Råd siden begyndelsen i 2004 og ligger i forlængelse af den foregående 

arbejdsplan. Desuden er den et resultat af løbende drøftelser i Forretningsudvalget sammen med 

sekretariatet, i Rådet, Økumenisk Forum og i arbejdsgrupperne i 2017-2020.  

 

2.1 Behovet for Danske Kirkers Råd 

Behovet for Danske Kirkers Råd ligger særligt i dets funktion som mødested for dansk kirkeliv, hvor 

man både kan drøfte teologiske og politiske spørgsmål. Danske Kirkers Råd har en vigtig funktion 

som  

- Ramme om teologiske samtaler. 

- Talerør i forbindelse med lovforslag på religionsområdet.  

- Facilitator for og arrangør af økumeniske fora som f.eks. Danske Kirkedage. 

- Stemme vedr. teologiske, etiske og samfundsmæssige temaer. 

Danske Kirkers Råd favner bredt i sin medlemskreds og i sine funktioner. Det er vigtigt med et 

sådant forum for kirkernes samtaler og samarbejde. Enighed er ikke en forudsætning for det vigtige 

arbejde, der gøres i Danske Kirkers Råd. Tværtimod er det en styrke, at der kommer forskellige 

perspektiver i samtalen, der afspejler de forskelle, der er i medlemskredsen.  

 

Formålet med arbejdsplanen er vise, hvad Danske Kirkers Råd kan beskæftige sig med de 

kommende år og således være et redskab, der skal gøre det lettere at prioritere de mange 

arbejdsområder og opgaver.  

 

 

 



2.2 Prioritering 

Valg og prioritering af arbejdsområder for Danske Kirkers Råd beror på, hvad der er særegent for 

Danske Kirkers Råd – hvor giver det særligt mening, at netop vi arbejder med disse områder? De 

arbejdsområder, som vi vurderer, at andre kirkelige aktører gør bedre end os, overlader vi til dem 

med ønske om at stå til rådighed som økumenisk samarbejdspartner. Denne arbejdsplan vil som 

den foregående fokusere på det, der er særegent for Danske Kirkers Råd og hvor vi er en ledende 

aktør i dansk kirkeliv.   

 

Arbejdsplanen tjener til formål at prioritere i arbejdsopgaverne for Rådet, Økumenisk Forum og 

arbejdsgrupper. Af hensyn til sekretariatets størrelse vil Forretningsudvalget løbende drøfte, hvilke 

arbejdsområder sekretariatet realistisk kan engagere sig fuldt og helt i og hvilke arbejdsområder, 

der drives uden fast bistand fra sekretariatet.  

 

2.3 Fokusområder 2020-22 

Ud fra Danske Kirkers Råds formål har Forretningsudvalget sammen med sekretariatet, 

medlemskirkerne- og organisationerne fundet frem til følgende fokusområder for Danske Kirkers 

Råd.  

- I disse år ser vi en stadig større skepsis over for det religiøse område gennem ny lovgivning 

og i den offentlige debat.  

- Økumenisk dialog og dannelse er vigtigt for gensidig forståelse og samarbejde for kirkens 

enhed i al sin mangfoldighed. Danske Kirkers Råd har en vigtig funktion i at danne rammen 

om gensidig læring på tværs af de kirkelige og organisatoriske forskelle i vores netværk og 

medlemmernes bagland. Desuden er det afgørende for det fremtidige økumeniske arbejde, 

at vi også har fokus på næste generations økumenisk engagerede.  

- Danske Kirkedage er med til at styrke kendskabet til og samarbejdet mellem kirkesamfund 

og de kirkelige organisationer.  

- Danske Kirkers Råd har de senere år taget lederskab på det økumeniske klimaengagement i 

Danmark svarende til andre økumeniske råd verden over.  

 

Derfor har vi de kommende år fokus på disse fire områder for 2020-22:   

1. Frihed og lige vilkår – religionspolitiske spørgsmål 

2. Økumenisk dialog og dannelse 

3. Danske Kirkedage  

4. Grøn Kirke 

 

Danske Kirkers Råd kan desuden tage initiativ til fællesudtalelser om diakonale/karitative 

spørgsmål – f.eks. fattigdom - sammen med medlemskirker – og organisationer. 

 

2.3.1 Frihed og lige vilkår  

 

Fra Danske Kirkers Råds formål:  

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

grundlovens bestemmelser om Folkekirken og andre trossamfund i Danmark.  

 

Dette arbejde sker gennem tre kanaler:  



 

• Forretningsudvalget, der løbende tager sig af principielle spørgsmål på det kirke- og 

religionsretlige område og på vegne af rådets medlemskirker, kan komme med 

udtalelser i den offentlige debat eller rette henvendelse til regering/folketing og 

ministerier.  

 

• Frihed og lige vilkår, der som fast arbejdsgruppe, dels arbejder som en tænketank, der følger 

og vurderer udviklingen på det kirke- og religionsretlige område i Danmark og Norden, 

dels som konkret sagsbehandler, når der opstår sager eller nye problemstillinger, som det 

findes relevant, at Danske Kirkers Råd forholder sig til og eventuelt udtaler sig om. 

Arbejdsgruppen indstiller i sidstnævnte forbindelse udkast til udtalelser og 

henvendelser til forretningsudvalgets godkendelse og rådsformandens underskrift. 

 

• Religionspolitisk netværk, der sammen med såvel kristne trossamfund/foreninger som 

andre religiøse netværk – herunder f.eks. Muslimernes Fællesråd og Det Jødiske 

Samfund – arbejder med konkrete lovforslag, udtalelser eller anbefalinger, der kan være 

problematiske for de berørte religiøse grupper. Netværket kan rette henvendelse til 

politikere og komme med udtalelser, afholde høringer mm.   

 

2.3.2 Økumenisk dialog og dannelse 

  

Fra Danske Kirkers Råds formål:   

- At være mødested for kristne kirkers samtale og samarbejde om forkyndelse, diakoni 

og mission.  

- At tage initiativ til studier og projekter, som anses for betydningsfulde for samarbejdet 

og fællesskabet mellem kirkerne. 

 

Arbejdsgruppen har fokus på økumenisk læring og dannelse, der må anses for et 

kerneområde for det økumeniske arbejde. Arbejdsgruppen kan have flere udvalg under sig 

med forskellige fokusområder:  

 

Arbejdsgruppen har følgende fokusområde for de kommende tre år:  

• Næste generations økumenikere: Vi vil give den økumeniske bevidsthed videre til unge og 

voksne, der ikke eller har økumenisk kendskab og erfaring. Desuden vil vi lærer en ny 

generation af økumenikere op med henblik på det fortsat arbejde i Danske Kirkers Råd 

og i de økumeniske relationer generelt.  

• Økumeni på uddannelserne: Vi vil arbejde for at styrke den økumeniske dialog og dannelse 

på teologiuddannelserne, de kirkelige uddannelser (herunder Pastoralseminariet/FUV) 

og lærerseminarierne.  

• Lokal økumenisk praksis: Økumenisk samarbejde lokalt. Vi vil lave anbefalinger til, 

hvordan vi kan arbejde sammen lokalt – gudstjenester/forkyndelse, diakoni, mission 

mm.  

 

Herudover hører under fokusområdet:  



• Økumeniske samtaler: Herunder evt. svar på henvendelser fra Kirkernes Verdensråd/Faith 

and Order. 

• Det Økumeniske Studielegat: Siden 2008 har Danske Kirkers Råd været med til at uddele 

legater til studerende, der rejser ud for at dygtiggøre sig i økumeniske studier. Det kan 

drøftes, om denne form skal fortsætte som hidtil. 

• Det økumeniske Ledsagerprogram i Israel/Palæstina. Danske Kirkers Råd samarbejder med 

Folkekirkens Nødhjælp og Folkekirkens mellemkirkelige Råd om at motivere, rekruttere 

og forberede danskere til at deltage i Kirkernes Verdensråds ledsagerprogram 

Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel (EAPPI) og støtte dem 

til at videreformidle deres viden og oplevelser i folkeligt og kirkeligt regi.  

 

 

2.3.3 Danske Kirkedage 

 

Fra Danske Kirkers Råds formål:  

- at være mødested for kristne kirkers samtale og samarbejde om forkyndelse, diakoni og 

mission. 

- fremmer kontakt og samarbejde mellem nationalt og internationalt kirkeliv og formidler 

og inspirerer til samarbejde mellem menigheder i Danmark og udlandet. 

- driver Økumenisk Forum, der består af kristne kirker, trossamfund, menigheder og 

organisationer til fremme af økumenisk dialog og samarbejde om konkrete projekter. 

 

Danske Kirkedage er en fast del af Danske Kirkers Råds arbejde og vedtægter. Danske 

Kirkedage har til formål på bredest mulig økumenisk basis at samle mennesker om og til 

kristen forkyndelse samt til åben meningsudveksling, hvor man i fællesskab behandler 

kirkens opgaver og problemer i verden med henblik på praktisk engagement i samfundet – 

lokalt, nationalt, internationalt og økumenisk. Danske Kirkedage har eksisteret siden 1968 

og er vokset markant de seneste år. 

 

Danske Kirkedage ledes af en styrelse, der består af en formand samt yderligere fire medlemmer. 

Formanden og øvrige medlemmer af styrelsen vælges af Økumenisk Forum under Danske 

Kirkers Råd på organisationens årsmøde for 3 år ad gangen.  

 

Danske Kirkedage er organisatorisk en del af Økumenisk Forum under Danske Kirkers Råd. 

Danske Kirkedage er en selvstændig aktivitet i regi af Økumenisk Forum og skal hvile i sig 

selv økonomisk. Dette er et grundvilkår for styrelsen, men ultimativt har Økumenisk Forum 

det juridiske og økonomiske ansvar for Kirkedagene. 

 

Kirker og kirkelige organisationer kan blive medlemmer af Danske Kirkedage. De 

repræsenterede kirker og kirkelige organisationer betaler et af Styrelsen fastsat årligt bidrag 

til Danske Kirkedage. En repræsenteret kirke eller kirkelig organisation kan bringe sin 

repræsentation til ophør med tre måneders varsel inden et kalenderårs udløb. 

 

Styrelsen nedsætter en lokal komite, som har til opgave at gennemføre kirkedage. Dette kan 

eventuelt ske i samarbejde med det Stift, hvori Danske Kirkedage planlægges afholdt. Det er 



styrelsens opgave at udforme et kommissorium for hver ny komite, inden komiteen 

påbegynder sit arbejde samt at varetage kontakten med den til enhver tid fungerende komite 

og sikre kontinuitet i forhold til det næste arrangement. Det gælder også for arkivering til 

gavn for planlægning af Danske Kirkedage.  

 

I perioden 2020-22 vil Styrelsen for Danske Kirkedage samarbejde med den lokale komite i 

Roskilde i planlægningen af og gennemførelsen af Himmelske Dage i Roskilde. Desuden vil 

Styrelsen være i løbende kontakt med den nyansatte landssekretær for Danske Kirkedage 

ansat under Folkekirkens mellemkirkelige Råd.  

 

2.3.4 Grøn Kirke 

 

Fra Danske Kirkers Råds formål:  

- at være mødested for kristne kirkers samtale og samarbejde om forkyndelse, diakoni og 

mission. 

- At fremme kontakt og samarbejde mellem nationalt og internationalt kirkeliv samt 

formidle og inspirere til samarbejde mellem menigheder i Danmark og udlandet. 

 

Danske Kirkers Råd er førende som netværksorganisation inden for det økumeniske klima- 

og miljøarbejde. Det vil vi fortsat være. Arbejdet med Grøn kirke sker gennem Grøn Kirke 

Arbejdsgruppen - en økumenisk arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra kirker og 

kirkelige organisationer i Danmark.  

 

Grøn Kirke vil styrke og inspirere enkeltpersoner, menigheder, stifter, kirker, skoler med 

kristent værdigrundlag og kirkelige organisationer til at indarbejde miljø, klima og 

bæredygtighed som en naturlig del af deres tænkning og praksis. Det vil blandt andet ske 

ved hjælp af Tjeklisten med de 48 punkter, ved at støtte op om FN’s Verdensmål i Grøn 

Kirkes arbejde samt ved afholdelse af temamøder om håb.   

 

Grøn Kirke Arbejdsgruppen tager både initiativ til nye projekter og videreformidler 

allerede eksisterende tiltag i medlemskirker/-organisationer og kan hente inspiration fra og 

også virke som inspiration til andre lande. Grøn Kirke Arbejdsgruppen fungerer også som 

Danske Kirkers Råds kontakt til Konferencen for Europæiske Kirker (gruppen er medlem 

af KEKs klima- og miljø netværk, ECEN). I det nationale arbejde samarbejder Grøn Kirke 

Arbejdsgruppen med relevante samarbejdspartnere som f.eks. Energitjenesten og - for at 

sikre det globale perspektiv - Folkekirkens Nødhjælp. Arbejdsgruppen ønsker også at 

fortsætte en konstruktiv dialog med Kirkeministeriet omkring en grøn omstilling. For at 

sikre og forbedre inspirationen til de grønne kirker i Danmark ønsker Grøn Kirke 

Arbejdsgruppen at indføre en ordning med faste bidrag. Slutteligt ønsker Arbejdsgruppen 

at udforme en handlings- og strategiplan for Grøn Kirkes arbejde de næste tre år.  

 

  

 

 



3. Råd og fora  

 

3.1 Rådet 

Danske Kirkers Råds øverste myndighed er Rådsmødet, der består af medlemskirkernes 

repræsentanter og de medlemmer, som vælges af Økumenisk Forum, samt af Forretningsudvalgets 

medlemmer. 

 

Hver medlemskirke vælger 2 repræsentanter til Rådsmødet for en treårig periode. Genvalg kan 

finde sted. Ved valget bør der så vidt muligt tages hensyn til alder og køn samt repræsentation af 

lægfolk og gejstlige. Ved en repræsentants afgang inden udløbet af valgperioden, vælger 

medlemskirken en ny repræsentant for resten af den fratrådte repræsentants valgperiode. Flere 

menigheder fra samme kirke eller trossamfund kan i alt højst være repræsenteret af to 

repræsentanter i Rådsmødet.  

 

Rådsmødet  

• Fastsætter selv sin forretningsorden. Rådsmødet er ansvarligt for oprettelse af sekretariat og 

ansætter sekretariatets leder efter indstilling fra Forretningsudvalget. 

• Kan udtale sig i sager, der knytter sig til formålet. 

• Udpeger efter anmodning fra andre organisationer m.v. og i overensstemmelse med disses 

vedtægter repræsentanter for Danske Kirkers Råd.  

(Danske Kirkers Råds vedtægter § 3 og § 4). 

3.2 Forretningsudvalget 

Forretningsudvalget består af 7 medlemmer, der vælges for en treårig periode at regne fra 

rådsmødet i årets 1. halvdel, og hvis opgave det er at lede Danske Kirkers Råd mellem 

rådsmøderne, herunder indkalde til Rådsmøder og Fællesmøde mellem Rådsmødet og Økumenisk 

Forum. 

 

Af Forretningsudvalgets medlemmer vælges de 6 af Rådsmødet, mens 1 medlem vælges af og 

blandt medlemmerne af Økumenisk Forum. De 6 medlemmer, der skal vælges af Rådsmødet, kan 

vælges blandt medlemskirkernes repræsentanter eller udenfor disses kreds. Formand, 

næstformand og kasserer for Danske Kirkers Råd vælges af Rådsmødet blandt 

Forretningsudvalgets medlemmer for deres treårige periode.  

 

Forretningsudvalget  

• Fastsætter selv sin forretningsorden. Beslutninger i Forretningsudvalget træffes med 

almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer. 

• Følger sekretariatets løbende virksomhed og indstiller ansættelse af dets daglige leder. 

(Danske Kirkers Råds vedtægter § 5) 

 

3.3 Økumenisk Forum 

Kirkelige organisationer, uddannelsesinstitutioner, enkelte menigheder og stiftsråd, der anerkender 

grundlaget for Danske Kirkers Råd kan optages som medlemmer af Økumenisk Forum, hvor de 



hver repræsenteres af 2 personer. Anmodning om medlemskab af Økumenisk Forum behandles og 

afgøres af Rådsmødet. 

 

Medlemskirkerne kan efter ønske hver sende 2 repræsentanter til Økumenisk Forum. 

 

3.4 Stående Udvalg 

Økumenisk Forum udpeger af sin midte 5 medlemmer af Rådsmødet. Et af disse medlemmer sidder 

med i Forretningsudvalget. De 5 medlemmer skal tilsammen så vidt muligt repræsentere økumenisk 

bredde. De udgør tilsammen et stående udvalg til planlægning af Økumenisk Forums møder i 

samarbejde med sekretariatet og Forretningsudvalget. Dette stående udvalg ledes af Økumenisk 

Forums medlem af Forretningsudvalget. 

 

Økumenisk Forum afholder mindst to årlige møder. Her træffes beslutninger om konkrete projekter 

og studier, der imødekommer enkelte kirker og organisationers særlige ønsker og behov. Kun 

medlemmerne af særlige arbejdsgrupper/projekter hæfter for det arbejde og de udtalelser, der 

kommer fra gruppen, idet ingen dog i så henseende er forpligtet af beslutninger, som vedkommende 

ikke selv har tilsluttet sig. 

 

På et møde, der holdes i fællesskab med Rådsmødet i årets sidste halvdel, deltager Økumenisk 

Forum i behandlingen af størrelsen af medlemsbidrag samt budget for det kommende regnskabsår. 

 

Økumenisk Forum fastsætter selv sin forretningsorden. Beslutninger i Økumenisk Forum træffes 

med almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemsrepræsentanter. 

 

Danske Kirkedage, der er organiseret i henhold til egen vedtægt, er et fast udvalg i Økumenisk 

Forum. Økumenisk Forum vælger de 5 medlemmer til styrelsen for Danske Kirkedage herunder 

formanden. Økumenisk Forum drøfter Danske Kirkedage mindst én gang årligt. 

 

(Danske Kirkers Råds vedtægter § 6) 

4. Repræsentationer 

Danske Kirkers Råd er det bredeste økumeniske netværk i Danmark. Således er Danske Kirkers Råd 

en vigtig aktør generelt i dansk kirkeliv og er konkret repræsenteret i forskellige kirkelige 

sammenhænge internationalt og nationalt. 

 

Kirkernes Verdensråd - KV 

Danske Kirkers Råd er associeret medlem til Kirkernes Verdensråd (KV). Generalsekretæren for 

Danske Kirkers Råd sidder med i Folkekirkens mellemkirkelige Råds arbejdsgruppe vedr. Kirkernes 

Verdensråd.  

Denne arbejdsgruppe deltager aktivt i udviklingen af KV. Desuden er det arbejdsgruppens opgave 

at formidle informationer, ideer og initiativer gensidigt mellem de danske medlemskirker og KV. 

Arbejdsgruppen fungerer som nationalt netværk for danske repræsentanter i KVs Centralkomite, 

kommissioner og arbejdsgrupper. 

Desuden samarbejder Danske Kirkers Råd og Folkekirkens mellemkirkelige Råd mfl. om 

spørgsmål/arrangementer vedr. Faith and Order/Kirkernes Verdensråd. 

 



Kirkernes Europæiske Konference - KEK 

Danske Kirkers Råd er associeret medlem af Kirkernes Europæiske Konference (KEK). 

Generalsekretæren for Danske Kirkers Råd følger arbejdet i Folkekirkens mellemkirkelige Råds 

Europa-arbejdsgruppe.  

Denne arbejdsgruppe deltager aktivt i udviklingen af KEK, Leuenberg Kirkefællesskabet og Porvoo 

Fællesskabet. Desuden er det arbejdsgruppens opgave at formidle informationer, ideer og initiativer 

gensidigt mellem de danske medlemskirker og KEK og de øvrige fællesskaber. Arbejdsgruppen 

fungerer som nationalt netværk for danske repræsentanter i KEKs Centralkomite, kommissioner og 

arbejdsgrupper samt i de øvrige fællesskaber. 

 

Samarbejdet med kirkeråd verden over 

Sekretariatet for Danske Kirkers Råd er repræsenteret ved de tilbagevendende konsultationer for 

generalsekretærerne for kirkerådene verden over. Disse møder indeholder teologiske drøftelser om 

det økumeniske samarbejde i kirkerådene og om konkrete fokusområder, visioner og erfaringer i de 

forskellige lande. Møderne arrangeres af Kirkernes Verdensråd og afholdes med flere års 

mellemrum på et andet kontinent end det forrige møde. 

 

Samarbejdet mellem de europæiske kirkeråd 

Sekretariatet for Danske Kirkers Råd er repræsenteret ved de årlige møder med de øvrige 

sekretariater for kirkerådene i Europa. Møderne holdes et nyt sted i Europa fra år til år og har til 

formål at drøfte aktuelle udfordringer, initiativer og projekter for det økumeniske arbejde i 

forskellige nationale kontekster. Møderne fungerer som inspiration til samarbejde over grænser og 

til nye tiltag nationalt med inspiration fra andre lande i Europa. Møderne arrangeres af KEK. 

 

Samarbejde med de nordisk-baltiske kirkeråd  

Sekretariatet for Danske Kirkers Råd er repræsenteret ved de årlige møder med de øvrige 

sekretariater for kirkerådene i de nordiske og baltiske lande. Møderne holdes et nyt sted i regionen 

fra år til år og har til formål at drøfte aktuelle udfordringer, initiativer og projekter for det 

økumeniske arbejde i forskellige nationale kontekster. Møderne fungerer som inspiration til 

samarbejde over grænser og til nye tiltag nationalt med inspiration fra andre lande i Norden og de 

baltiske lande. 

 

NorFoRB – Nordic Ecumenical Network on Freedom of Religion or Belief 

Danske Kirkers Råd er sammen med de andre nordiske kirkeråd og kirkelige organisationer fra 

Danmark, Sverige, Norge og Finland medlem af netværket NorFoRB. netværket blev etableret for at 

dele viden og optimere arbejdet med religions- og trosfrihed. Der er fire hovedfokusemner, som er 

fordelt i fire arbejdsgrupper: Advocacy, Capacity building, Online training facilities og Theology 

and FoRB. 

 

Kristendom, kultur og kommunikation 3K 

Danske Kirkers Råd er repræsenteret i uddannelsesudvalget for professionsbacheloruddannelsen 

3K. Rådet vælger således en repræsentant.  

Uddannelsen kan tages på Diakonhøjskolen i Aarhus og på Diakonissestiftelsen i København og har 

til formål at uddanne medarbejdere til kirker og kirkelige organisationer. Uddannelsen henvender 



sig til mennesker fra alle kirkesamfund. Uddannelsesudvalget har til formål at rådgive rektor og 

den øvrige ledelse om uddannelsens profil, kvalitet og relevans.  

 

Danmarks Kirkelige Mediecenter - DKM 

Danske Kirkers Råd er repræsenteret i bestyrelsen for Danmarks Kirkelige Mediecenter. Rådet 

vælger således en repræsentant.  

DKM er medlem af Økumenisk Forum og udvikler og driver kirkelig kommunikation inden for 

rammerne og mulighederne af de nye medier. DKM arbejder med produktion og udvikling af 

kommunikation og afholder kurser og konferencer om kommunikation. DKM har udviklet Danske 

Kirkers Råds hjemmeside og produceret en række materialer for Grøn Kirke.  

 

Kristent-Muslimsk Samtaleforum – KMS 

Danske Kirkers Råd er repræsenteret i Kristen Muslimsk Samtaleforum. Det sker gennem valg af 2 

repræsentanter fra hhv. Den katolske Kirke og frikirkerne. Desuden er Danske Kirkers Råds 

generalsekretær inviteret med til styrelsens møder. KMS er et netværk for kristne og muslimske 

ledere, som er udsprunget af en række årlige konferencer siden 2006. KMS’ formål er at fremme den 

fælles religionssamtale og værne om og bidrage til udviklingen af det danske samfund som et 

demokratisk og inkluderende samfund. 

 

Folkekirkens Nødhjælp 

Danske Kirkers Råd vælger 3 medlemmer af Rådet for Folkekirkens Nødhjælp (FKN). Af de 3 

medlemmer skal komme fra Den katolske Kirke og/eller frikirkerne i Danmark. Rådet er 

Folkekirkens Nødhjælps øverste myndighed.  

FKN har til formål at hjælpe verdens fattigste og styrke deres muligheder for at få et værdigt liv. 

FKN arbejder med katastrofehjælp, udviklingshjælp og med at tale de fattiges sag, så også de 

strukturer, der ligger bag nøden, kan ændres. FKN har sine rødder i den danske folkekirke, men 

samarbejder bredt med andre kirkelige og folkelige organisationer.  

Bibelselskabet 

Danske Kirkers Råd udpeger en repræsentant til hvert af Bibelselskabets stiftsudvalg fra et 

kirkesamfund udenfor folkekirken. Bibelselskabet har i hvert stift et stiftsudvalg, hvis medlemmer 

indgår i Bibelselskabets repræsentantskab. Hvert stiftsudvalg består af 5 medlemmer: 2 valgt af og 

blandt Bibelselskabets medlemmer i det pågældende stift, 2 udpeget af stiftets biskop og 1 fra et 

kirkesamfund uden for folkekirken udpeget af Danske Kirkers Råd. Stiftsudvalgene 

vælges/udpeges for 4 år ad gangen. Stiftsudvalgene arbejder lokalt for Bibelselskabets formål. 

Desuden sidder der en repræsentant med i Bibelselskabets repræsentantskab fra Danske Kirkers 

Råd. 

EAPPI – Det økumeniske ledsagerprogram i Israel/Palæstina  

Danske Kirkers Råd samarbejder med Folkekirkens Nødhjælp og Folkekirkens mellemkirkelige Råd 

om at motivere, rekruttere og forberede danskere til at deltage i Kirkernes Verdensråds 

ledsagerprogram Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel (EAPPI) og støtte 

dem til at videreformidle deres viden og oplevelser i folkeligt og kirkeligt regi. Danske Kirkers Råds 

generalsekretær sidder med i koordineringsudvalget sammen med ansatte fra de to øvrige 

medvirkende organisationer. Samarbejdet skal desuden ses i sammenhæng med Danske Kirkers 

Råds øvrige arbejde med fokus på regionen.  



 

Migrantmenigheder 

Danske Kirkers Råd vil være repræsenteret i en evt kommende platform for kirkelige aktører med 

særlig fokus på migrantmenigheder.  

  

Religionsdialog 

Danske Kirkers Råd ønsker at være repræsenteret i andre netværk, der arbejder med religionsdialog 

lokalt og nationalt, i stedet for selv at have en arbejdsgruppe som tidligere. Dette kunne ske gennem 

en styrkelse af allerede eksisterende netværk.   

 

Forfulgte kristne 

Danske Kirkers Råd ønsker at være økumenisk samarbejdspartner inden for arbejdet med forfulgte 

kristne, såfremt at en eller flere af vores medlemskirker ønsker det.  

Øvrige 

Desuden er Danske Kirkers Råd repræsenteret i en række sammenhænge gennem sekretariatet eller 

repræsentanter ved nationale eller internationale konferencer, gudstjenester og andre begivenheder.  

 

5. Sekretariatet  

Den daglige drift af Danske Kirkers Råd varetages af sekretariatet, der består af generalsekretæren, 

en akademisk medarbejder samt en administrativ medarbejder/bogholder. Desuden ansættes 

projektmedarbejdere og studentermedhjælpere til konkrete projekter, der kan finansiere ansættelse 

af yderligere personale. Sekretariatets sammensætning er således helt afhængig af de midler, der 

tilføres Danske Kirkers Råd til såvel den daglige drift som forskellige projekter.  

 

Sekretariatet for Danske Kirkers Råd skal indadtil i organisationen bistå arbejdet i Rådet og 

Økumenisk Forum. Desuden skal sekretariatet udadtil synliggøre Danske Kirkers Råds arbejde 

gennem løbende information, aktiviteter og PR i dansk kirkeliv og i den bredere offentlighed.  

 

Danske Kirkers Råd er associeret medlem af Kirkernes Europæiske Konference og Kirkernes 

Verdensråd. Sekretariatet videreformidler relevante diskussioner og fokusområder fra disse 

internationale organisationer ind i Danske Kirkers Råds sammenhæng. 

 

Sekretariatets arbejdsopgaver inkluderer desuden: 

 

Bistand til medlemmer 

• At bistå Rådets Forretningsudvalg. 

• At bistå Økumenisk Forums Stående Udvalg 

• At bistå styrelsen for Danske Kirkedage. 

• At bistå arbejdsgrupper med sekretærfunktion og praktisk gennemførelse af projekter og 

initiativer taget af arbejdsgrupperne i det omfang, der er muligt inden for sekretariatets 

ressourcer. 

• At sikre en kontinuerlig kontakt til medlemmer under Rådet og Økumenisk Forum. 

 

Synliggørelse 



• At udbrede kendskabet til Danske Kirkers Råd bl.a. ved at udsende pressemeddelelser og 

evt. skrive artikler og/eller læserbreve i samarbejde med f.eks. Forretningsudvalget til 

relevante aviser og andre publikationer, udarbejde præsentationsfolder og i øvrigt 

repræsentere og informere om Danske Kirkers Råds arbejde. Dette sker også gennem 

synliggørelse af konkrete projekter og tiltag på initiativ fra grupperne under Danske Kirkers 

Råd. 

• At udsende nyhedsmails med informationer om arbejdet i Danske Kirkers Råd og det 

økumeniske arbejde i ind – og udland.  

• At vedligeholde og forbedre hjemmesiden for Danske Kirkers Råd og samtænke den med 

hjemmesiderne for Danske Kirkedage og Grøn Kirke som sekretariatet også står for. 

Hjemmesiden kan udover Danske Kirkers Råds egne aktiviteter også bruges til at 

videreformidle enkeltmedlemmers aktiviteter, der hvor det måtte være relevant. 

 

Kontakt til medlemmer 

Sekretariatet er i løbende kontakt med medlemskirker og – organisationer og vil gennem denne 

kontakt sikre sig et fortsat meningsfuldt medlemskab for alle i Rådet og Økumenisk Forum. 

Sammen med Forretningsudvalget, Rådet, Stående Udvalg og Økumenisk Forum vil sekretariatet 

bistå i strategiske tiltag for at styrke relevansen af medlemskabet for de enkelte medlemmer.  

 

Kontakt til medlemmer 

Sekretariatet er i løbende kontakt med medlemskirker og – organisationer og vil gennem denne 

kontakt sikre sig et fortsat meningsfuldt medlemskab for alle i Rådet og Økumenisk Forum. 

Sammen med Forretningsudvalget, Rådet, Stående Udvalg og Økumenisk Forum vil sekretariatet 

bistå i strategiske tiltag for at styrke relevansen af medlemskabet for de enkelte medlemmer.  

 

Økonomi 

• At sikre balance i økonomien sammen med kasserer og Forretningsudvalg. 

• At udsende kontingentopkrævninger i begyndelsen af året og etablere en fast procedure for 

opfølgning af kontingentindbetalinger. 

• At stå for den løbende økonomi på sekretariatet. 

• At sikre balance i økonomien i projekter under grupperne. 

• At opfordre til faste giveraftaler fra enkeltpersoner.  

 

Fundraising 

• At fundraise til Danske Kirkers Råds arbejde. Aktivitetsniveauet i Danske Kirkers Råd er 

afhængig af ekstern funding. Derfor skal der arbejdes kontinuerligt med at skaffe 

projektmidler, støtte fra fonde og tipsmidler.  Sammen med Forretningsudvalget aftales i 

særlige tilfælde intern fundraising blandt medlemmer med fokus på enkeltområder og 

aktiviteter. Sekretariatet kan ansætte en ekstern provisionslønnet fundraiser til at styrke 

økonomien generelt i Danske Kirkers Råd og til konkrete projekter. Når der fundraises skal 

der budgetteres med lønudgifter til sekretariatet og/eller til en projektansættelse inden for 

det pågældende område. 

 

6. Vedtægter for Danske Kirkers Råd 

Vedtaget på Årsmødet 20 juni 2020 § 1. Grundlag 



Stk. 1. Danske Kirkers Råd er et fællesskab af kristne kirker, trossamfund, menigheder og kirkelige 

organisationer i Danmark, som tilbeder og bekender én Gud - Faderen, Sønnen og Helligånden om 

Skaber, Frelser og Livgiver - i overensstemmelse med Bibelen og Den apostolske Trosbekendelse. 

Stk. 2. Danske Kirkers Råd er historisk set dannet ved en sammenlægning af Det økumeniske 

Fællesråd og Danske Kirkers Samråd den 1. juli 2004. 

Stk. 3. Danske Kirkers Råd er i retlig henseende organiseret som en ikke-erhvervsdrivende, 

almennyttig forening med hjemsted i København. Organisationen er godkendt efter ligningslovens 

§ 8A og § 12, stk. 3. 

Stk. 4. Danske Kirkers Råds medlemmer er organiseret i to fora: 1) Rådet med tilhørende 

forretningsudvalg og 2) Økumenisk Forum. 

 

§ 2. Formål 

Danske Kirkers Råd har til formål: 

Stk. 1.  

–  at være mødested for kristne kirkers samtale og samarbejde om forkyndelse, diakoni og 

mission. 

–  at tage initiativ til studier og projekter, som anses for betydningsfulde for samarbejdet og 

fællesskabet mellem kirkerne. 

–  at arbejde for at sikre kristne kirkers og trossamfunds frihed og lige vilkår inden for 

grundlovens bestemmelser om Folkekirken og andre trossamfund i Danmark. 

–  at fremme kontakt og samarbejde mellem nationalt og internationalt kirkeliv samt at formidle 

og inspirere til samarbejde mellem menigheder i Danmark og udlandet. 

Stk. 2. 

–  at være ansvarlig for at oprette og drive Økumenisk Forum bestående af kristne kirker, 

trossamfund, menigheder og organisationer til økumenisk dialog og samarbejde om konkrete 

projekter. 

 

§ 3. Medlemskirker 

Stk.1. Alle kristne kirker og trossamfund i Danmark samt menigheder, der kan sammenlignes 

hermed, kan optages som medlemmer (i det følgende kaldet medlemskirker), for så vidt de 

tilslutter sig Danske Kirkers Råds grundlag og formål, jf. §§ 1–2. 



Stk.2. Anmodning om medlemskab behandles og afgøres af Rådet. 

Stk.3. Hver medlemskirke vælger 2 repræsentanter til Rådet for en treårig periode. Genvalg kan 

finde sted. Ved valget bør der så vidt muligt tages hensyn til alder og køn samt repræsentation af 

læg og gejstlig. Ved en repræsentants afgang inden udløbet af valgperioden, vælger 

medlemskirken en ny repræsentant for resten af den fratrådte repræsentants valgperiode. 

Stk.4. Flere menigheder fra samme kirke eller trossamfund kan i alt højst være repræsenteret af to 

repræsentanter i Rådet. 

Stk. 5. Danske Kirkers Råd er associeret relevante, internationale fora som f.eks. Konferencen af 

Europæiske Kirker (KEK) og Kirkernes Verdensråd (KV). 

 

§ 4. Rådet 

Stk. 1. Danske Kirkers Råds øverste myndighed er Rådet, der består af medlemskirkernes 

repræsentanter og de repræsentanter, som vælges af Økumenisk Forum, jf. § 6, stk. 3, samt af 

Forretningsudvalgets medlemmer. 

Stk. 2. Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af dets medlemmer, jf. stk. 1, er til stede. 

Rådet beslutninger træffes med almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende medlemmer. 

Ingen medlemskirke eller organisation er forpligtet af Rådets beslutninger, den ikke selv har 

tilsluttet sig. 

Stk. 3. Rådet samles efter behov, dog mindst to gange årligt. Mødedage fastlægges så vidt muligt 

løbende et år frem i tiden. Med mindst 1 måneds varsel udsender Forretningsudvalget dagsorden 

for et kommende møde. 

Stk. 4. I årets første halvdel afholdes årsmøde med følgende dagsordenpunkter: 

–  Godkendelse af årsberetning og revideret årsrapport med status. 

–  Behandling af forslag om optagelse af nye medlemmer eller medlemmer af Økumenisk Forum 

–  Valg af formand, næstformand og kasserer for Danske Kirkers Råd samt øvrige medlemmer af 

Forretningsudvalget, jf. § 5, stk. 2–3. 

–  Valg af revisor, jf. § 7, stk. 3. 

Stk. 5. På et møde, der holdes i fællesskab med Økumenisk Forum i årets sidste halvdel, jf. § 6, stk. 

3, behandles størrelsen af medlemsbidrag samt budget for det kommende regnskabsår, der 

herefter forelægges til Rådets godkendelse. 

Stk. 6. Ekstraordinært rådsmøde indkaldes, når repræsentanter fra mindst 5 medlemskirker 

anmoder om det, eller det besluttes af et flertal af Forretningsudvalgets medlemmer. Begæring om 

afholdelse af ekstraordinært rådsmøde indgives til formanden for Danske Kirkers Råd med 



oplysning om, hvilke emner der ønskes behandlet på mødet ledsaget af en skriftlig begrundelse for 

begæringen. Ekstraordinært rådsmøde skal afholdes senest 1 måned efter, at det er begæret, og 

indkaldes med udsendelse af dagsorden senest 2 uger før afholdelsen. 

Stk. 7. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden. 

Stk. 8. Rådet er ansvarligt for oprettelse af sekretariat og ansætter sekretariatets leder efter 

indstilling fra Forretningsudvalget, jf. § 5, stk. 5. 

Stk. 9. Rådet kan udtale sig i sager, der knytter sig til formålet, jf. § 2. 

Stk. 10. Efter anmodning fra andre organisationer m.v. og i overensstemmelse med disses 

vedtægter udpeger Rådet repræsentanter for Danske Kirkers Råd. 

 

§ 5. Forretningsudvalg 

Stk. 1. Der nedsættes et forretningsudvalg på 7 medlemmer, der vælges for en treårig periode at 

regne fra rådsmødet i årets 1. halvdel, og hvis opgave det er at lede Danske Kirkers Råd mellem 

rådsmøderne, herunder indkalde til rådsmøder, jf. § 4, stk. 3, og fællesmøde mellem Rådet og 

Økumenisk Forum, jf. § 4, stk. 5, og § 6, stk. 5. 

Stk. 2. Af Forretningsudvalgets medlemmer vælges de 6 af Rådet, mens 1 medlem vælges af og 

blandt medlemmerne af Økumenisk Forum. De 6 medlemmer, der skal vælges af Rådet, kan 

vælges blandt medlemskirkernes repræsentanter eller uden for disses kreds. 

Stk. 3. Formand, næstformand og kasserer for Danske Kirkers Råd vælges af Rådetet blandt 

Forretningsudvalgets medlemmer for deres treårige periode. Der etableres en procedure, hvorefter 

Rådetet hvert år vælger 2 forretningsudvalgsmedlemmer, henholdsvis enten formand, 

næstformand eller kasserer, og et ordinært medlem. 

Stk. 4. Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden. Beslutninger i Forretningsudvalget 

træffes med almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer. 

Stk. 5. Forretningsudvalget tilrettelægger organisationens daglige ledelse og økonomiske 

administration gennem ansættelsesvilkår og ledelsesinstruks for generalsekretæren og øvrige 

ansatte. jf. § 4, stk. 8 

Stk. 6.  Forretningsudvalget er ansvarligt for organisationens forsikringsforhold og tegner 

sædvanlig bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring for Forretningsudvalget og generalsekretæren. 

 

§ 6. Økumenisk Forum 

Stk. 1. Kirkelige organisationer, uddannelsesinstitutioner, enkelte menigheder og mellemkirkelige 

stiftsudvalg og stiftsråd, der anerkender grundlaget for Danske Kirkers Råd, jf. §§ 1–2, kan optages 



som medlemmer af Økumenisk Forum, hvor de hver repræsenteres af 2 personer. Anmodning om 

medlemskab af Økumenisk Forum behandles og afgøres af Rådet. 

Stk. 2. Medlemskirkerne kan efter ønske hver sende 2 repræsentanter til Økumenisk Forum. 

Stk. 3. Økumenisk Forum udpeger af sin midte 5 medlemmer af Rådet, jf. § 4, stk. 1, nemlig for tre 

år 1 medlem, som også vælges til Forretningsudvalget, jf. § 5, stk. 2, og 4 medlemmer for to år ad 

gangen. Økumenisk Forum udpeger endvidere for en toårig periode 2 suppleanter for de 5 

medlemmer af Rådet, der i rækkefølge efter opnået stemmetal tiltræder Rådet ved varig udtræden 

af et af de 5 medlemmer.  De 5 medlemmer skal tilsammen så vidt muligt repræsentere økumenisk 

bredt. De udgør tilsammen et stående udvalg til planlægning af Økumenisk Forums møder i 

samarbejde med sekretariat og Forretningsudvalget. Dette stående udvalg ledes af Økumenisk 

Forums medlem af Forretningsudvalget. 

Stk. 4. Økumenisk Forum afholder mindst to årlige møder. Her træffes beslutninger om konkrete 

projekter og studier, der imødekommer enkelte kirker og organisationers særlige ønsker og behov. 

Kun medlemmerne af særlige arbejdsgrupper/projekter hæfter for det arbejde og de udtalelser, der 



kommer fra gruppen, idet ingen dog i så henseende er forpligtet af beslutninger, som 

vedkommende ikke selv har tilsluttet sig. 

Stk. 5. På et møde, der holdes i fællesskab med Rådet i årets sidste halvdel, deltager Økumenisk 

Forum i behandlingen af størrelsen af medlemsbidrag samt budget for det kommende 

regnskabsår, jf. § 4, stk. 4. 

Stk. 6. Økumenisk Forum fastsætter selv sin forretningsorden. Beslutninger i Økumenisk Forum 

træffes med almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemsrepræsentanter. 

Stk. 7. Danske Kirkedage, der er organiseret i henhold til egen vedtægt, er et fast udvalg i 

Økumenisk Forum. Økumenisk Forum vælger de 7 medlemmer til styrelsen for Danske Kirkedage 

herunder formanden. Økumenisk Forum drøfter Danske Kirkedage mindst én gang årligt. 

 

§ 7. Økonomi og tegningsret 

Stk. 1. Medlemskirker og medlemmer af Økumenisk Forum betaler et medlemsbidrag, hvis 

størrelse fastsættes af Rådet. 

Stk. 2. Regnskabsåret er kalenderåret. 

Stk. 3. Regnskabet skal revideres af en af Rådet valgt registreret eller statsautoriseret revisor. 

Stk. 4. Organisationen tegnes af formand eller næstformand og kasserer i forening. Organisationen 

kan udstede almindelig bankfuldmagt for generalsekretæren til at disponere på organisationens 

vegne. 

 

§ 8. Organisationens formue og medlemshæftelse.  

Stk. 1. Organisationens formue hæfter alene for organisationens forpligtelser af enhver art. 

Stk. 2. Organisationens medlemmer har ingen ejerandel i organisationens formue og hæfter ikke 

økonomisk udover de vedtagne medlemsbidrag. 

 

§ 9. Udmeldelse  

Stk. 1. Udmeldelse af Rådett eller af Økumenisk Forum sker skriftligt til Forretningsudvalget med 

mindst 3 måneders varsel forud for et årsskifte. 

 



§10 Vedtægtsændringer 

Stk. 1. Ændringer af vedtægterne for Danske Kirkers Råd skal henholdsvis vedtages og bekræftes 

på to rådsmøder. Begge møder skal indkaldes med mindst 1 måneds varsel, og det bekræftende 

møde skal holdes tidligst 3 måneder og senest 15 måneder efter det første møde. Alle 

vedtægtsændringer kræver 2/3 majoritet blandt de i afstemningen deltagende medlemmer af 

Rådet. 

 

§ 11. Ophør 

Stk. 1. Ophør af Danske Kirkers Råd skal henholdsvis vedtages og bekræftes på to rådsmøder. 

Begge møder skal indkaldes med mindst 1 måneds varsel, og det bekræftende møde skal holdes 

tidligst 3 måneder og senest 9 måneder efter det første møde. Beslutninger om ophør kræver ¾ 

majoritet blandt de i afstemningen deltagende medlemmer af Rådet, jf. § 4, stk. 1. Ved Danske 

Kirkers Råds ophør tilfalder eventuelle aktiver et af Rådet udpeget formålsbeslægtet arbejde, der 

er godkendt efter ligningslovens § 8 A. 

 

Vedtaget på møder i Danske Kirkers Råd 21. januar 2019 og 20. juni 2020 

 

Underskrevet af Forretningsudvalget  

 

 

 

Formand Peter Fischer-Møller  

 

 

Næstformand Tonny Jacobsen 

 

 

Kasserer Aase Rønkilde 

 

 

Peter Skov-Jakobsen 

 

 

Czeslaw Kozon  

 

 

Bent Hylleberg 

 

 



Thorsten Rørbæk  
 


