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Protokol fra MKR 2020-2 møde i Folkekirkens Mellemkirkelige Råd
Torsdag, 23. april 2020, kl. 13.00 til 14.00
Teams-videokonference

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

Protokol MKR 2020-2

1. Godkendelse af dagsorden
Behandling

Mødet blev afholdt via TEAMS Video-konference-system.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

2. Bemærkninger til protokol fra MKR 2020-1
Behandling

Sammen med protokol fra MKR 2020-1 blev revisorunderskrevet årsregnskab, revisionsprotokol og protokollat vedr. revisors ansvarsforhold gennemgået.
Rådsmedlemmerne gjorde opmærksom på, at det er vigtigt at information og invitation
til årsmødet bredes så langt ud som muligt. Der er dog forskel på de forskellige menighedsråds økonomiske muligheder, hvilket er en potentiel hindring. Online deling af oplæggene er oplagt. En mulighed kunne være, at der var et dagsarrangement for så
mange så muligt, og et todages arrangement for rådsmedlemmerne.
Revisionsprotokollerne er fine og uden kritiske anmærkninger. Fuldmagt for to i forening er iværksat.

Beslutning

Rådet havde ingen bemærkninger til protokol fra møde 2020-1.
Rådet gennemgik og godkendte revisionsprotokol og protokol vedr. revisors ansvarsforhold. Disse underskrives ved næste rådsmøde i september.

3. Diverse orientering siden sidst
Behandling

Rådet gennemgik den skriftlige orientering. Grundbudskabet er at MKR arbejder videre
under de nye corona-forhold, og en stor del af arbejdet fortsætter relativt uforstyrret af
karantænen. Rådet takker for beskrivelsen.
Der er ansat en kirkedagssekretær på deltid, og der er tale om en fortsættelse af kirkedagssekretæren fra Kirkedagene 2019, Anne Mie Skak Johansson.
MM og BN har mødtes med kirkeministeren Joy Mogensen, og mødet var positivt. Der
synes at være en stærk styring fra centralt hold, hvilket bl.a. betyder, at det lovforberedende udvalgsarbejde omkring dobbelt medlemskab m.v. stadig afventer videreførelse.
Ministerens interesse for offentlighedsteologien viser at kirken er en del af samfundet,
men rollerne og stemmen fra kirken er ikke entydigt klar. Det er positivt, om folkekirken vil få mulighed for større tilstedeværelse i Bruxelles. Det er en påmindelse om at
fortsætte det gode samarbejde med politikere og ministerier.
BN har i samtaler med KEK-generalsekretær, Jørgen Skov Sørensen fået et indtryk af,
hvordan arbejdet i CEC fungerer. Det synes vigtigt, at MKR bakker op om CEC’s arbejde
i Bruxelles. Rådet bifaldt dette, og understregede samtidigt MKR skal fortsætte det nationale politiske arbejde.

I forhold til rejsen til Færøerne i september er der efter coronakrisen opstået
usikkerhed om detaljerne og mulighederne for at gennemføre rejsen. Dog fastholdes datoerne i kalenderen for rådsmedlemmerne. Deadline for afgørelsen
om rejsens gennemførelse er start august. Hvis ikke turen til Færøerne kan gennemføres afvikles et ordinært rådsmøde som oprindeligt planlagt den 3. september i København.
I LWF er det besluttet aflyse council-møde i juni 2020. Det betyder også at executive-komiteen har bedt om mulighed for at gennemføre beslutninger i den
kommende periode, blandt andet i forhold til rapporter, regnskab og budget for
2021, og kommende generalforsamling i 2023.
I internationale medier har Bibelselskabets 2020 oversættelse og diskussionen
om oversættelsen af ’Israel’ vakt en del opmærksomhed i LWF, der frygter, at
dette bliver genstand for en større kampagne fra zionistiske grupper m.v., der
kan skabe splid ind i LVF-kirkerne. Sammen med Bibelselskabet følger MKR op
herpå.
Beslutning

Rådet tog orienteringen til efterretning.

4. Budgetrevision pr. 1.4.2020
Behandling

Budgetopfølgningen viser underforbrug på en række poster, og budgetrevisionen afspejler dette. Der kan hermed måske være økonomisk plads til nye initiativer til efteråret.
Budgetrevision pr. 1.4.2020 korrigerer for forhold, der ikke var bekendt for et år siden.
Og generelt er der budgetteret strammere mhp. ikke at stå med ubrugte midler ved
årsafslutningen.

Beslutning

Rådet godkendte budgetrevision pr. 1.4.2020
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5. Budget 2021 – Ansøgning til Fællesfonden
Behandling
Budget for 2021 + budgetudkast 2022-2024 blev gennemgået. Budgettet er
grundlag for ansøgning til Fællesfonden om finansiering for 2021. Budgettet er
konservativt og primært fremskrivninger af det nuværende budget. Udgiften til
Kirkernes Verdensråd er forøget mhp. 2021 generalforsamlingen.
Over de kommende år vil egenkapitalen blive væsentligt reduceret. Det er derfor relevant at snart at ansøge Fællesfonden om en genopretningsbevilling til
MKRs grundfinansiering.
Beslutning

Rådet godkendte budget for 2021 og budgetudkast 2022-2024. Der ansøges i år
ikke om omprioriteringsmidler til nye projekter. Men sekretariatet anmodes om
til næste års ansøgning for 2022 at inkludere ansøgning om genoprettelse af
MKRs grundbevilling, der er blevet udhulet med over 1 mio. kr. siden 2011 som
følge af omprioriteringsbidraget.

6. Åben drøftelse: Corona-krisen – er der særlige forhold MKR skal være OBS på på kort og
lang sigt?
Behandling

Rådet drøftede corona-krisens mulige udfordringer til det mellemkirkelige arbejde:
•

Det vi har lært om mulighederne i elektronisk kommunikation under cofonakrisen, skal vi fastholde og anvende om en brugbar, integreret del af MKRs funktionsformer.

•

Lukningen af kirkerne i påsken og udelukkelsen af de normale demokratiske instanser i kirkens liv og virke har påkaldt sig diskussion.
Hvem er det, som kommunikerer omkring den lokale kirke i denne situation – er det menighedsråd eller præsterne? Er der en fare for at folkekirken i stigende grad bliver en stats- og præste- og bispekirke?
MKR skal bruge sin mellemkirkelige position til at være snushane for gode
ideer udefra til inspiration for kirke og samfund i Danmark.
Udblikket til situationen for kirker i andre dele af verden i coronakrisen er
vigtigt at fastholde, fx kristne i Mellemøsten.
Efter åbningen af kirkerne kunne en landsindsamling til kirker i udsatte
kontekster være en mulighed. Det er betimeligt at allerede nu begynde at
gøde jorden for denne idé blandt frie kirkelige organisationer, som gennem internationale partnere laver diakonalt og socialt arbejde. Det er
også vigtigt at fastholde det økumeniske perspektiv, og afsøge muligheder
for samarbejde med andre danske kirker omkring et sådant projekt.

•

•
•
•

Beslutning

Sekretariatet bedes overveje, hvordan Rådets bemærkninger kan indarbejdes i
det mellemkirkelige arbejde på kort og lang sigt.

7. 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

Sofie Petersen

Niels Nymann Eriksen

Ole Buchardt Olesen

Ingrid Lisby Schmidt

Peter Skov-Jakobsen

4

