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Protokol fra MKR 2020-4 møde i Folkekirkens Mellemkirkelige Råd
Torsdag, 3. december 2020, kl. 13.00-14.45
TEAMS online-møde

Til stede: Mogens Mogensen, Niels Iver Juul, Ole Buchardt Olesen, Paneeraq S. Munk, Marianne Christiansen, Hanna Broadbridge, Ingrid Lisby Schmidt, Hanne Wolfsberg, Anne Birgitte Reiter, Christian Roar Pedersen, Peter Skov-Jakobsen, Niels Nymann Eriksen,
Afbud: Thomas Hornemann Thielcke
Fra sekretariatet: Birger Nygaard, Christian Arffmann, Thorsten Rørbæk, Jonas Adelin Jørgensen, Søren
Dalsgaard

Protokol MKR 2020-4
1. Godkendelse af dagsorden
Behandling
Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

2. Bemærkninger til protokol fra MKR 2020-3
Behandling
Beslutning

Det var ingen bemærkninger til protokol fra møde 2020-3.

3. Diverse orientering siden sidst
Behandling

Gennemførelse af årsmøde vurderes medio januar af formandskabet. I tilfælde af evt.
aflysning pga. corona-situationen skal det overvejes om mødet kan gennemføres på et
tidspunkt senere på året.

Beslutning

Rådet tog orienteringen til efterretning.
Rådet godkender, at der afsættes kr. 300.000 til programområdet Næste generation til
forbrug i 2021-2022.

4. Indstilling af arbejdet i Lovforberedende udvalg for folkekirken og migrantmenigheder

Behandling

Det er i mail af 2.12.2020 meddelt udvalgets medlemmer, at det er besluttet, at ”udvalget ikke skal fortsætte og færdiggøre udvalgets arbejde”. Det sker efter at biskopperne
over for kirkeministeren ultimo november klart udtrykte, at de ønsker lovgivning på de
områder, udvalget har behandlet.
Regeringen har prioriteret anderledes således at det nu er arbejde med Lov om prædikener på andre sprog end dansk, der har fokus.
Ministeren har givet udtryk for, at arbejdet er indstillet, men ikke nødvendigvis nedlagt.
Men med ovennævnte mails ordlyd virker det uklart, hvad regeringen tænker. Det vil
være godt at få klarlagt, hvad vi kan regne med.
I første omgang vil det være godt om biskopperne kan søge afklaring af situationen ved
henvendelse til ministeren. Evt. yderlige tiltag må afvente svar herpå.
Der er mere på spil end selve lovforslaget. Regeringens handlemåde virker intimiderende på den vigtige rollefordeling mellem kirke og stat, regering og biskopper.
MKR har mhp. at lykkes i arbejdet med migranter brug for at lovarbejdet genoptages.
Og folkekirken generelt har behov en lovgivning, der på sigt muliggør, at den kan
rumme den danske befolkning i sin bredde, samt i processen bidrage som væsentlig aktør i brobygning til nye grupper af borgere.
Der er behov for at arbejde videre med sagen både i forhold til politikere og offentlighed, bl.a. mhp. at skabe forståelse for folkekirkens lange og væsentlige rolle i at være
et trosbaseret rum for mennesker fra alle lag i samfundet.
I både bispekollegiet og blandt de kirkelige medlemmer af det lovforberedende udvalg
er der stor enighed anliggendets relevans og nødvendighed.

Beslutning

Rådet drøftede respons på indstillingen af arbejdet i det lovforberedende udvalg. Rådet
udtrykker sin store utilfredshed hermed og opfordrer til, at det lovforberedende genoptages snarest muligt. Rådet vil
1. afvente henvendelse fra biskopperne til kirkeministeren med anmodning om
en redegørelse for indstilling af arbejdet.
2. arbejde med hvorledes sagen kan drøftes i offentligheden.
3. anmode biskopperne om at overveje, hvordan man inden for gældende lovgivning kan udvide praksis mhp. større rummelighed.
4. opfordre til, at man i enkeltmenigheder nedefra afprøver muligheder og grænser.

5. Lovforslag om prædikener på andre sprog end dansk
Behandling

Sekretariatet redegjorde for handlemuligheder I forhold til lovforslaget.
Det skønnes vigtigt i første omgang at handle nu, inden et lovforslag er udarbejdet.
Rådet tilslutter sig det brev, Danske Kirkers Råd har sendt til statsministeren, men ønsker i tilslutning hertil at sende en separat henvendelse.
Det er vanskeligt at finde på noget godt at sige om forslaget og det frygtes, at det kan
føre til, at radikalisering flytter til andre og mindre kontrollable miljøer.
Lovforslaget skal ses som en del af en bredere, ukvalificeret tænkning om religion og
kommer for berørte grupper til at opleves som religiøs chikane og begrænsning af religionsfriheden.

Beslutning

Rådet drøftede lovforslag om prædikener på andre sprog end dansk.
Rådet udtrykker, at lovforslaget er forfejlet og bør tages af lovprogrammet.
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MKR vil følge op med en udtalelse til Statsministeren og Kirkeministeren herom (rundsendes til godkendelse af Rådet inden fremsendelse).
Sekretariatet bedes i øvrigt sammen med andre aktører at følge sagen tæt.

6. Programfokus Næste generation
Behandling

Programfokus Næste generation vil inden for den næste par år arbejde med elementer
til fremme af næste generationers forståelse af og engagement i det økumeniske.
MKR skal være opmærksom på muligheder for samarbejde med internationale/europæiske økumeniske ungdomsorganisationer.
Det bør overvejes at inkludere besøg i Bossey-studiecenteret som en del af programmet.

Beslutning

Rådet drøftede og kommenterede oplæg til indsats omkring næste generation og godkender foreløbigt oplæg hertil. Rådet beder om løbende at blive holdt orienteret om
programområdets udvikling.

7. Folkekirken og MKR og seksuel chikane på arbejdspladsen
Behandling

Der er ikke og har ikke været sager om seksuel chikane i MKR. Men med baggrund i den
seneste tids opmærksomhed på seksuel chikane drøftede Rådet forebyggende tiltag og
tydelig handlingsvejledning.

Beslutning

Rådet godkendte oplægget til indføjelse i medarbejderhåndbog vedr. seksuel chikane.

8. Ny dato for Rådets rejse til Færøerne
Behandling

Rådrejsen 2020 blev udskudt pga. corona. Invitation til rådsrejse til Færøerne gælder stadig.

Beslutning

Rådet kalendersatte (foreløbigt) rådsrejse til Færøerne til 1-4. september 2021

9. Henvendelse vedr. folkekirkens liturgi
Behandling

Henvendelsen vedrørte liturgisk anmodning om afskaffelse af brug af forsagelsen i forbindelse med trosbekendelsen og filioque-formuleringen i folkekirkens liturgi.

Beslutning

Rådet tog henvendelsen til efterretning og besluttede ikke at behandle sagen yderligere, idet Rådet ikke har besluttende kompetence i hverken liturgiske, dogmatiske, kirkehistoriske eller juridiske spørgsmål.
Rådet henviser generelt anliggendet til biskopperne og svarer på henvendelsen med et
kort svar om folkekirkens tradition sammen med økumeniske drøftelser heraf.

10. Eventuelt
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Protokollen blev oplæst og vedtaget

Mogens S. Mogensen
(formand)

Christian Roar Pedersen
(næstformand)

Niels Iver Juul
(kasserer)

Hanna Broadbridge

Anne Birgitte Reiter

Thomas Hornemann-Thielcke

Marianne Christiansen

Hanne Møller Wolfsberg

Paneraaq Siegstad Munk

Niels Nymann Eriksen

Ole Buchardt Olesen

Ingrid Lisby Schmidt

Peter Skov-Jakobsen

4

