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Frederiksberg, d. 5. december 2012
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Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd onsdag d. 5. december 2012
kl. 11:00 til 17:00 på Bjælkeloftet, Diakonissestiftelsen.
Til stede: Hanna Broadbridge (formand), Paul Verner Skærved (næstformand), Torben Bramming
(indtil 15:45), Elisabeth Dons Christensen, Niels Iver Juul, Steffen Ravn Jørgensen (indtil kl.
15:45), Mogens S. Mogensen, Bent Normann Olsen og Christian Roar Pedersen.
Sofie Petersen deltog via SKYPE i behandlingen af de dele af punkt 9, som omhandlede forholdet
til Kirken i Grønland.
Afbud: Torben Hjul Andersen, Peter Skov-Jakobsen og Torben Larsen.
Fra sekretariatet: Rebekka Højmark Svenningsen, Thorsten Rørbæk, Birger Nygaard og Jørgen
Skov Sørensen. Disse forlod mødet under behandlingen af punkt 6.
Punkt 1 – 10 blev behandlet af et beslutningsdygtigt Råd, dog undtaget de dele af punkt 9, som omhandlede forholdet til Kirken i Grønland. Punkt 11 – 16 blev udskudt til MKR 1/13.

Protokol MKR 4/12
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden var sammen med indkaldelse til det aktuelle møde udsendt fra sekretariatet onsdag den
21. november 2012.
Rådet godkendte dagsordenen MKR 4/12.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Der var ikke udsendt referat fra MKR 3/12. Protokol fra MKR 3/12 var godkendt på det pågældende møde.
3. Sekretariat og medarbejdere
Sekretariatschef Jørgen Skov Sørensen orienterede mundtligt.
Rådet tog orienteringen til efterretning.
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4. Økonomi, herunder:
a. Ændrede budgetforudsætninger 2012
Der var ikke indtruffet ændrede budgetforudsætninger for 2012.
b. Perioderegnskab 1. – 3. kvartal 2012
Perioderegnskab 1. – 3. kvartal 2012 var fremsendt som orientering.
c. Regnskabsestimat 2012
Regnskabsestimat 2012 var fremsendt. Beregninger viste, at MKR aktiviteterne i 2012 for alle fire
aktivitetsområder (udadvendt virksomhed, kontingenter, sekretariat samt rådets omkostninger) holder sig indenfor delbudgetterne.
Der skal i det estimerede regnskab tages højde for evt. omposteringer og finjusteringer. Endelig
regnskab for 2012 fremlægges for Rådet på MKR 1/13.

Hovedpunkter til drøftelse og vedtagelse
5. MKR indspil til KM Strukturudvalget, herunder forslag til nedsættelse af MKR udvalg
vedr. organiseringen af folkekirkens mellemkirkelige engagement
MKR formandskabet havde umiddelbart efter nedsættelsen af Kirkeministeriets ”Udvalg om en
mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken” henvendt sig til udvalget for
gennem fire punkter at klargøre MKRs interesser i det arbejde, som udvalget skal varetage. Henvendelsen var fremsendt.
Det var sekretariatets og formandskabets vurdering, at MKR i det arbejde, som er igangsat, vil stå
stærkere i en kommende høringsfase – og muligvis inden da – hvis Rådet via et udvalgsarbejde kan
mønstre en velovervejet status på behov, muligheder og visioner for folkekirkens mellemkirkelige
engagement efter næsten 25 år med et nationalt mellemkirkeligt råd og på kanten til en potentiel
revideret beslutningsstruktur for folkekirken.
Udkast til kommissorium for udvalget var udsendt.
Steffen Ravn Jørgensen stillede forslag om, at der som del af et udvalgs opgave skulle iværksættes
en evaluering af MKR set fra menighedsrådenes side, samt at dette skulle afspejles i kommissoriet.
For dette forslag stemte Torben Bramming og Steffen Ravn Jørgensen.
Mod dette forslag stemte Hanna Broadbridge, Paul Verner Skærved, Elisabet Dons Christensen,
Niels Ivar Juul, Mogens Mogensen, Bent Normann Olsen, Christian Roar Pedersen.
Ingen undlod at stemme.
Forslaget faldt.
Rådet var dog enigt om, at det på længere sigt vil være givtigt med en evaluering af MKRs arbejde.
Rådet tog herefter med enkelte mindre rettelser kommissoriet til efterretning.
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Hanna Broadbridge satte dernæst forslaget om, at der nedsættes et udvalg med de opgaver, som det
vedtagne kommissorium giver mandat til, til afstemning.
For forslaget stemte Hanna Broadbridge, Paul Verner Skærved, Elisabet Dons Christensen, Niels
Ivar Juul, Mogens Mogensen, Bent Normann Olsen, Christian Roar Pedersen.
Mod forslaget stemte ingen.
Torben Bramming og Steffen Ravn Jørgensen undlod at stemme.
Forslaget blev vedtaget.
Rådet besluttede på denne baggrund at nedsætte et udvalg med 4 medlemmer, hvor formanden for
MKR var født medlem. Følgende blev foreslået til udvalget: Torben Larsen, Bent Normann Olsen,
Elisabeth Dons Christensen, Torben Bramming.
Rådet besluttede sig for at anvende hemmelig afstemning og at hvert enkelt rådsmedlem skulle
stemme på det antal kandidater, der skulle ind i udvalget.
Følgende blev valgt: Elisabeth Dons Christensen, Torben Larsen, Bent Normann Olsen.
6. Rapportering fra Udvalg vedr. åremålsansættelse
MKRs sekretariatschef og øvrige medarbejdere forlod mødelokalet under behandlingen af dette
punkt.
Udvalg vedr. åremålsansættelse var blevet nedsat på MKR 1/12 i forbindelse med en drøftelse af
sekretariatschef Jørgen Skov Sørensens kontraktforlængelse. Udvalget havde bestået af Hanna Broadbridge, Torben Larsen og Torben Hjul Andersen. Jørgen Skov Sørensen havde været sekretær for
udvalget.
Udvalget afholdt møde den 5. september 2012, på MKR sekretariatet. Notat fra mødet var fremsendt. Hanna Broadbridge fremlagde udvalgets konklusioner.
Rådet besluttede, at der igangsættes en proces med henblik på, at stillingen som sekretariatschef i
MKR efter den indeværende ansættelses ophør 31. marts 2015 besættes på tjenestemandslignende
vilkår uden åremålsbegrænsning.
7. MKRs holdning til Kairos Palestine dokumentet
En række kirkeledere i Israel/Palæstina publicerede i 2009 dokumentet Kairos Palestine: A Moment
of Truth, som beskriver situationen for kristne mindretal i de palæstinensiske selvstyreområder og
kalder på verdens engagement.
KFUM/KFUK i Danmark havde sammen med Folkekirkens Nødhjælp formuleret et respons på det
aktuelle dokument og i brev af 22. oktober 2012 givet MKR mulighed for at blive medunderskriver
på dette respons.
Rådet besluttede, at MKR ikke bliver medunderskriver af KFUM/KFUKs og Folkekirkens Nødhjælps respons. Rådet pegede i denne forbindelse på, at der ikke er klarhed omkring MKRs kompetence i den givne sag, og på, at lignende sager tidligere er endt i diskussioner omkring kompetencer
snarere end omkring sagen som sådan.
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8. Præsentation af Danske Kirkers Råds arbejde 2012
Generalsekretær i DKR Mads Christoffersen samt næstformand i DKR, Peter Götz orienterede om
arbejdet i DKR.
Rådet tog DKRs orientering til efterretning.
Rådet besluttede, at muligheden for at samarbejde med DKR vedr. trosoplæring i Danmark behandles på MKR 1/13.
9. Revision af MKR forretningsordenen
Ad hoc udvalget vedr. revision af MKR forretningsordenen bestående af Bent Normann Olsen, Paul
Verner Skærved samt Jørgen Skov Sørensen, udvalgets sekretær, havde på baggrund af drøftelserne
på MKR 3/12 (punkt 5) gennemarbejdet MKR forretningsordenen. En revideret og annoteret MKR
forretningsorden (version 2) blev fremlagt på det aktuelle møde.
Rådet gennemgik forretningsordenen (version 2) og besluttede, at rette formuleringen i § 5 stk. 4 til
det flg: ”Stk. 4. Punkter, der ikke er optaget på den forud udsendte dagsorden, kan ikke optages på
et mødes dagsorden, medmindre sagen er uopsættelig og under forudsætning af, at alle tilstedeværende rådsmedlemmer stemmer for optagelsen (se dog § 7, stk. 2)”.
Den således tilrettede forretningsorden (version 3) fremsendes til godkendelse på MKR 1/13 og
MKR 2/13.
De dele af punkt 9, som omhandlede forholdet til Kirken i Grønland blev udskudt til MKR 1/13.

Arbejdsgrupper og internationale organisationer
10. Internationale organisationer, herunder relaterede MKR arbejdsgrupper
a. Kirkernes Verdensråd
KV arbejdsgruppen havde afholdt møde den 22. august 2012.
Rådet tog referatet til efterretning.
Arbejdsgruppen havde via mail på grundlag af fire indkomne ansøgninger og jf. MKR 2/12 punkt
9.a., hvor arbejdsgruppen gives mandat hertil, udpeget højskolelærer, cand.theol. Karen Frendø Ebbesen, Århus V, som folkekirkens ungdomsdelegat ved KV generalforsamlingen i Busan, Korea,
2013.
Rådet tog denne orientering til efterretning.
b. Det Lutherske Verdensforbund
LVF arbejdsgruppen havde afholdt møde 31. oktober 2012.
Rådet tog referatet til efterretning.
Rådet besluttede på arbejdsgruppens indstilling, at Marie Vejrup Nielsen inviteres til at blive medlem af LVF arbejdsgruppen.
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c. Arbejdsgruppen vedr. europæiske kirker
Der var afholdt møde i arbejdsgruppen den 10. september, 2012.
Rådet tog referatet til efterretning.
Der var ydermere afholdt møde i arbejdsgruppen den 27. november, 2012. Der forelå endnu ikke
referat fra dette møde.
1. Konferencen for Europæiske Kirker
Et forslag til reform af KEK’s struktur er i øjeblikket under behandling i Reform Working Group
efter høring i medlemskirkerne. Det endelige forslag bliver sendt i høring blandt Centralkomitéens
medlemmer primo december 2012.
2. Leuenberg
Fællesskabet af reformatoriske kirker i Europa, Leuenberg Kirkefællesskabet havde afholdt generalforsamling i Firenze den 20. - 26. september 2012. Generalforsamlingens rapport var fremsendt.
Rådet tog Generalforsamlingens rapport til efterretning.
Fra folkekirken var sognepræst Kirsten Jørgensen blevet valgt til Leuenberg Rådet.
Rådet besluttede på denne baggrund, at Kirsten Jørgensen indtræder i arbejdsgruppen vedr. europæiske kirker.
3. Porvoo
Der har i dagene 8. - 11. oktober 2012 været afholdt teologisk konference i regi af Porvoosamarbejdet. Konferencens titel var ’Sacraments in the Mission of the Church’.
Rådet tog konferencens kommuniké til efterretning.
Formand Hanna Broadbridge og teologisk medarbejder Thorsten Rørbæk orienterede om beslutningen i Church of England Generalsynoden mod ordination af kvindelige biskopper indenfor Church
of England. Thorsten Rørbæk rundsendte en kort skrivelse, som beskrev de seneste ugers udvikling.
11. Øvrige MKR arbejdsgrupper
a. Den teologiske arbejdsgruppe
b. Kommunikationsudvalget
c. Folkekirkens mission

Eksterne relationer
12. Organisationer og udvalg, hvortil Rådet har udpeget repræsentanter
a. Danske Kirkers Råd, herunder Økumenisk Forum (tidl. Mellemkirkeligt Arbejdsforum)
b. Dansk Missionsråd
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c. Danske Sømands- og Udlandskirker
d. Det danske Bibelselskab
e. Folkekirkens Nødhjælp
f. Kontaktudvalget mellem kristne og muslimer
g. Økumenisk Efterårskursus
h. Økumenisk Studielegat

Orienteringspunkter
13. Orientering fra stifterne
a. Lolland-Falster
b. Roskilde
14. Modtagne rapporter
15. Løbende sagsbehandling
16. Andet

Eventuelt
Protokollen blev oplæst og vedtaget

Hanna Broadbridge (formand)

Paul Verner Skærved (næstformand)

Torben Larsen (kasserer)

Torben Hjul Andersen

Elisabeth Dons Christensen
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Niels Iver Juul

Steffen Ravn Jørgensen

Mogens S. Mogensen

Bent Normann Olsen

Christian Roar Pedersen

Peter Skov-Jakobsen

Torben Bramming
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