Frederiksberg, den 5. april 2018
J.nr. 013

Protokol fra MKR 2/18 møde i Folkekirkens Mellemkirkelige Råd
Torsdag, den 5. april 2018, kl. 13.00 til 15.30
Diakonissestiftelsen, Frederiksberg
Til stede: Ingrid Lisby Schmidt, Hanne Møller Wolfsberg, Christian Roar Pedersen, Hanna Broadbridge, Ma‐
rianne Christiansen, Mogens Mogensen, Niels Iver Juul, Niels Nymann Eriksen, Ole Buchardt Olesen og Pe‐
ter Skov‐Jakobsen.
Afbud: Sofie Petersen, Anne Birgitte Reiter og Thomas Hornemann Thielcke.
Fra sekretariatet: Birger Nygaard, Christian Arffmann og Mogens Kjær(referent)

Protokol MKR 2/18
Mødets punkt 1‐7 blev ledet af biskop Peter Skov‐Jakobsen
Nyvalgte til Rådet, Anne Birgitte Reiter (Lolland Falster stift) og Hanne Møller Wolfsberg (Fyens stift) blev
budt velkommen til arbejdet i MKR.

1. Godkendelse af dagsorden
Behandling
Beslutning

Dagsordenen blev godkendt

2. Godkendelse af protokol fra MKR 1/18
Behandling
Beslutning

Protokollen blev godkendt

3. Revisionsprotokol – underskrift af årsregnskab 2017
Behandling

Årsregnskabet for 2017, der blev godkendt af Rådet på møde MKR 1‐18, blev fremlagt
med blank revisionspåtegning til underskrift.

Beslutning

Rådet drøftede revisionsprotokollen og underskrev den og det reviderede årsregnskab
2017.

4. Konstituering
Behandling

Konstituering fandt sted jf. MKRs Forretningsordens § 3, stk. 3, der fastsætter, at Rådet
på det konstituerende møde vælger formand, næstformand og kasserer gældende for
Rådets funktionsperiode – aktuelt 2018‐2022.
Kandidater til de tre tillidsposter blev opstillet på mødet.

Beslutning

Rådet valgte:
Mogens Mogensen som formand,
Christian Roar Pedersen som næstformand,
Niels Iver Juul som kasserer.

5. Udpegning af arbejdsgruppemedlemmer
Behandling

MKR’s tradition for arbejdsgrupper videreføres i lyset af samtale herom ved MKR 1‐18.
I forlængelse af sidste periodes praksis har alene rådsmedlemmer og medlemmer af or‐
ganisationernes styrende organer fast plads i arbejdsgrupperne i henholdsvis LVF, KV
og Europa). Det er muligt for arbejdsgrupper at supplere sig med eksterne ressource‐
personer. Foruden de faste arbejdsgrupper forventes det, at der vil blive behov for ad
hoc‐temagrupper til udvalgte emner.
Rådet drøftede gruppesammensætning med udgangspunkt i sidste arbejdsperiodes
sammensætning og med indplacering af nyvalgte rådsmedlemmer i arbejdsgrupper.

Beslutning

For perioden 2018‐2022 er arbejdsgrupperne efter Rådets beslutning sammensat såle‐
des:
Rådsmedlemmer
LVF Arbejdsgruppen
Hanna Broadbridge (formand)
Anne Birgitte Reiter

Valgt til styrende organer
Henrik Stubkjær
Ulla Morre Bistrup

KV Arbejdsgruppen
Thomas Hornemann Thielcke (formand)
Hanne Møller Wolfsberg

Kirsten Auken
Maria Munkholt Christensen

Europa‐arbejdsgruppen
Christian Roar Pedersen (formand)
Peter Skov‐Jakobsen

Anders Gadegaard (forventes valgt
Ulla Schmidt (forventes valgt til be‐

Teologisk Arbejdsgruppe
Peter Skov‐Jakobsen (formand)
Marianne Christiansen
Ole Buchardt Olesen
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Arbejdsgruppen vedr. folkekirkens Mission
Niels Iver Juul (formand)
Ingrid Lisby Schmidt
Arbejdsgruppe for
Niels Nyman Eriksen (formand)
Anne Birgitte Reiter
Mogens Mogensen (ad hoc)

6. Udpegning af repræsentanter
Behandling

Det påligger MKR at udpege faste repræsentanter til styrende og repræsentative orga‐
ner i en række nationale kirkelige organisationer – dette jf. de enkelte organisationers
vedtægter og organisatoriske forordninger.

Beslutning

For perioden 2018‐2022 valgte Rådet følgende repræsentanter:
MKR‐repræsentanter
Organisation

2014‐18‐repræsentanter

Danske Kirkers Råd – Rådet

Chr. Roar Pedersen
Peter Fischer‐Møller

Dansk Missionsråd – Repræsentantskabet

Niels Iver Juul

Danske Sømands‐ og Udlandskirker
Repræsentantskabet

Ole Buchardt Olesen
Birger Nygaard
Ingrid Lisby Schmidt

Bibelselskabet ‐ Repræsentantskabet

Ingrid Lisby Schmidt

Folkekirkens Nødhjælp ‐ Rådet

Niels Iver Juul

Økumenisk Studielegat ‐ Bestyrelsen

Hanna Broadbridge
Birger Nygaard

7. Honorering af formandskab
Behandling

Drøftelsen skete uden det nyvalgte formandskabs deltagelse.
Rådet drøftede honorar til formandskabet i lyset af hidtidig praksis, folkekirkelig tradi‐
tion, forskelle mellem folkekirkeligt ansatte og ikke‐ansatte, arbejdsbelastning m.v. for
hhv. formand, næstformand og kasserer. Det vurderedes, at formandshvervet medfø‐
rer en betydelig arbejdsbelastning og en krævende offentlighedsrolle, der fuldt ud be‐
rettiger til hidtidigt honorarniveau.

Beslutning

Rådet besluttede at fastholde honoraret på 70.000 kr. til formanden, og at næstfor‐
mand og kasserer honoreres med 10.000 kr. Begrundelsen er vurderingen af arbejds‐
byrden og den særlige internationale og kommunikative forpligtelse.
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Mødets blev fra punkt 8 blev ledet af genvalg formand, Mogens S. Mogensen

8. Godkendelse af budget for 2019 + 2020‐2022
Behandling

Budget for 2019 og budgetoverslag 2020‐2022 blev drøftet mhp. indsendelse til Kirke‐
ministeriet inden 1. maj. Budget for 2019 svarer i niveau og disponering til 2018‐bud‐
gettet. Efterfølgende budgetår er foreløbige antagelser, idet der ikke er bevilliget mid‐
ler til migrantarbejdet til og med 2019. Det udestår i løbet af det næste år at afklare,
hvordan et evt. langsigtet migrantarbejde bedst ivaretages. Kirkeministeriet ønsker en
budgetudredning vedr. arbejdsområdet, inden man vil tage stilling til en ny ansøgning.

Beslutning

Rådet drøftede og godkendte budget for 2019 og budgetoverslag for 2020‐2022.

9. Rekonfirmering af rådsmødedatoer m.v. 2018 – 2022
Behandling
Beslutning

Rådet tilrettede mødekalender 2018‐2022 og modtog redegørelsen om den forestå‐
ende studierejse som orientering.

10. Temadrøftelse af relationer mellem stiftsudvalg og landsarbejdet
Behandling

MKR har interesse i, at relationer mellem det mellemkirkelige landsarbejde og det mel‐
lemkirkelige stiftsarbejde udvikles bedst muligt inden for de givne rammer i hhv. MKR
og stifterne.
Rådsmedlemmer fremlagde erfaringer fra stiftsarbejdet og udtrykte ønsker til landsar‐
bejdet.
Mhp. konkretisering af mødepunkter og interaktion søger vi den kommende arbejdspe‐
riode at orientere os ud fra følgende.
•

Det årlige møde med stiftsrepræsentanter tjener som hovedplatform for sam‐
tale og nytænkning om temaer og relationer mellem landsarbejde og stifterne.

•

MKR har ansvar for løbende kommunikation om inspirerende aktiviteter i stifts‐
udvalgene:
• Stiftsudvalg melder ind til MKR med gode cases/ideer, de gerne vil dele
• MKR kommunikerer dem i nyhedsbrev – og tilføjer løbende kopierbare
ideer til hjemmesidens idekataloger.

•

MKR formidler fra landsarbejdet til stiftsarbejdet mhp. god dialog om nye ud‐
viklinger
• Stiftsudvalg drøfter som fast del af udvalgsmøder nyt fra MKR
• Stiftsudvalg giver feedback til MKR mhp. at fastholde MKR på virke‐
ligheden i stift, provsti, sogne o melder løbende ind med hvad der ople‐
ves som mellemkirkelige behov i sognene.
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•

Rådet har en årlig temadrøftelse med eftersyn af forholdet mellem lands‐ og
stiftsarbejde.

Rådsmedlemmer har en central formidlerolle til og fra stifterne, både ved rådsmøder
og i løbende kommunikation med sekretariatet.
Beslutning

Rådet drøftede relationer og interaktion mellem Rådet og stiftsudvalgene og tilsluttede
sig at arbejde videre i henhold til drøftelsen.

11. Siden sidst – orientering
Behandling

Der orienteres mundtligt

Beslutning

Rådet kommenterede og tog orienteringen til efterretning

Arbejdsgrupper og internationale organisationer
12. Internationale organisationer herunder relaterede MKR arbejdsgrupper
a. Kirkernes Verdensråd
KVs generalsekretær, Olav Fykse Tveit er inviteret til at deltage et døgn ved Danske Kirkedage i Herning
2019. Det planlægges bl.a. at have et ledermøde med ham, hvor MKR‐rådsmedlemmer og Danske Kirkers
Råds repræsentantskabsmedlemmer kan være i dialog om det mellemkirkelige i Danmark, KV og globale
økumeniske udviklinger.
b. Det Lutherske Verdensforbund
Der har været afholdt arbejdsgruppemøde den 6. februar 2018.
c. Arbejdsgruppen vedr. europæiske kirker
Der har været holdt møde d. 20. februar.
c.1. Konferencen for Europæiske Kirker
KEK holder generalforsamling i Serbien 31. maj til 6. juni.
c.2. Leuenberg/CPCE
Der afholdes generalforsamling 13.‐18. september i Basel.
Mario Fischer, som er nuværende medarbejder på kontoret i Wien, er valgt som ny generalsekretær og
overtager stillingen efter generalforsamlingen.
c.3. Porvoo
Intet.
13. Øvrige MKR arbejdsgrupper og ‐udvalg
a. Den teologiske arbejdsgruppe
Den bilaterale aftale mellem Metodistkirken og Folkekirken blev markeret ved to festgudstjenester, hen‐
holdsvis den 4. marts 2018 i Strandby og den 11. marts 2018 i Københavns Domkirke. Begge steder var der
flot fremmøde. Der er i samme anledning lavet en ny underside på MKRs hjemmeside med yderligere infor‐
mation, herunder billeder fra de to begivenheder.
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b. Folkekirkens Mission
Til aflastning af Søren Dalsgaard (der hidtil formelt har arbejdet ½ tid for mission og ½ tid for asyl/migrant‐
arbejdet) er der indgået samarbejdsaftale med Dansk Missionsråd om fælles interessefelter, hvilket bety‐
der, at Jonas Jørgensen indtil ultimo 2019 vil bidrage med missionsteologisk ekspertise og projektarbejde i
FKM regi svarende til 25% af en fuldtidsstilling.
c. Arbejdsgruppen vedr. Folkekirkens Migrantsamarbejde
Den nye arbejdsgruppe har haft sit første møde den 23. februar. Arbejdsgruppen har ønsket enkelte juste‐
ringer af kommissoriet
Der er indgået en samarbejdsaftale med ekstern partner (Clement Dachet, Mission Afrika) om at styrke vi‐
den om og relationer til migrantledere i Danmark, samt fremme disses tilknytning til folkekirken, hvor der
er interesse for dette.
Konsulent Sara Afshari skal ultimo april afslutte sit udredningsarbejde, som udmunder i en rapport med
analyse og strategiske anbefalinger i arbejdet med farsi‐talende kristne i Danmark.
Beslutning:

Rådet godkendte det reviderede kommissorium for udvalget for migrantsamarbejdet.

Eksterne relationer
14. Organisationer og udvalg, hvortil Rådet har udpeget repræsentanter
a. Danske Kirkers Råd
b. Dansk Missionsråd
c. Danske Sømands‐ og Udlandskirker
d. Det danske Bibelselskab
e. Folkekirkens Nødhjælp
f. Kontaktudvalget mellem kristne og muslimer
g. Økumenisk Studielegat
Økumenisk Studielegat har haft sit årlige uddelingsmøde, hvor der blev uddelt 4 legater.
Orienteringspunkter
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
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