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Protokol fra MKR 2020-3 møde i Folkekirkens Mellemkirkelige Råd
Torsdag, 3. september 2020, kl. 12.00-16.00
Diakonissestiftelsen, Frederiksberg

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

Protokol MKR 2020-3
1. Godkendelse af dagsorden
Behandling
Beslutning

Dagsordenen blev godkendt

2. Bemærkninger til protokol fra MKR 2020-2
Behandling

Protokol 2020-2, der blev afholdt som online-møde, er ikke underskrevet.
Revisionsprotokol og papir om revisoransvar skal drøftes og underskrives.

Beslutning

Der var ingen kommentarer til protokol fra møde 2020-2. Rådet underskrev protokollen. Revisionsprotokol og papir om revisoransvar blev fremlagt til drøftelse og underskrift.

3. Diverse orientering siden sidst
Behandling

Der blev mundtligt orienteret om internationale økumeniske udviklinger, hvor KVs centralkomite har udsat processen med udnævnelse af ny generalsekretær, og hvor generalforsamlingen i Karlsruhe er udsat 1 år. Der arbejdes med udvikling af et anti-racisme
program.
I LVF er der budgetforhandlinger og nedsættelse af ansættelseskomite for ny generalsekretær. For at imødegå økonomiske udfordringer er der skåret ned på kvindeprogram
og ungdomsprogram for så vidt der ikke er tale om øremærkede midler.

I KEK har arbejdet været præget af lockdown. Den officielle indsættelse af Jørgen Skov
Sørensen som leder af KEK planlægges til at ske i november 2020 i forbindelse med General Board-møde i København. I CPCE er Island blevet medlem, og Danmark er repræsenteret i en række udvalg.
Anne Mie Skak Johansen er ansat som kirkedagssekretær på deltid og arbejder med udgangspunkt i MKRs sekretariat.
Budgetopfølgningen pr. 30.6. er behandlet og godkendt af Formandskabet. Formandskabet vil sammen med sekretariatet overveje omdisponering af ubrugte midler som
følge af mindre forbrug pga. Corona-relaterede aflysninger.
Rådet drøftede kort Hagia Sofia/Chora-omdannelsen til moskéer mhp. mulig reaktion.
Opfordring til at fokusere på situationen i Hongkong, evt. i form af invitation af Süddeutscher Zeitungs korrespondent i København, Kai Strittmatter.
Beslutning

Rådet tog orienteringen til efterretning.
I forhold til Hagia Sofia besluttede Rådet at sende en sympatitilkendegivelse til den
økumeniske patriark på vegne af folkekirken, og med fokus på kristnes situation i Tyrkiet.

4. Den økumeniske bevægelse: fire udfordringer – fire prioriteringer
Behandling

Rådet drøftede fremsendt artikel med fire udfordringer til den økumeniske bevægelse:
1. Kredsen af økumenisk engagerede kirker må udvides
2. Den økumeniske bevægelse har behov for en ny generation af ledere
3. Forbindelsen mellem økumenisk globalt, nationalt og lokalt skal styrkes
4. Økumeniske strukturer, der stammer fra en anden tidsepoke, må gentænkes.
Rådet kommenterede:
• De fire udfordringer er valide og vigtige.

Beslutning

•

Det er vigtigt med fokus på unge og den nye generation af økumenisk engagerede,
og fokusgruppeinterviews er et sundt startsted.

•

Økumenisk teologi fylder ikke meget på teologiuddannelsen, især ikke i København,
selv om der nok fornemmes en vis åbenhed blandt de studerende i forhold til en
økumenisk identitet.

•

Vil det være muligt for MKR at facilitere unge teologers møde med andre kirker og
traditioner, enten individuelt eller gennem deltagelse ungdomskonferencer og
GETI-forløb i forbindelse med konferencer?

•

Er det muligt at motivere og arrangere talstærke danske delegationer til KV-konferencer og Økumeniske Kirkedage i Tyskland?

Rådet drøftede i forlængelse af samtale på MKR 2020-1 udfordringer vedr. fremtiden
for økumenisk bevægelse og engagement og kan tilslutte sig at MKR løbende har aktiv
opmærksomhed for at fremme disse punkter.
Rådet tilslutter sig, at der af disponible budgetmidler udformes et fokusområde vedr.
Næste generation, der i løbet af de næste par år skal udrede vinkler på, hvordan det
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økumeniske ser ud i næste generations perspektiv og herigennem arbejde for større
inddragelse af næste generation.

5. Mellemkirkeligt Råd - Danske Kirkers Råd
Behandling

Danske Kirkers Råds (DKR) generalsekretær, Mads Christoffersen deltog i drøftelsen og
forklarede indledningsvist DKRs nuværende struktur. Status er at der er en tostrenget
struktur, et Økumenisk Forum og et Råd. Kirkedagene, Grøn Kirke og Frie og Lige Vilkår
er hovedaktiviteterne, og hvor Kirkedagene hører under Økumenisk Forum, så ligger
Grøn Kirke og Frie og Lige Vilkår.
Rådet drøftede tre tematikker i relation til DKR:
a. MKRs aktuelle holdninger til strukturen i DKR
Fra MKR-perspektiv ser det ud til at strukturen er uhensigtsmæssig og bør forenkles. Det er naturligvis DKR, som selv må vurdere, om man ønsker at forenkle og opdatere strukturen.
b. Hvor føres økumenisk samtale med nye kristne trossamfund i Danmark?
Fra MKRs arbejde med migrantkirker rejses spørgsmålet, hvordan samtalen med
nye kristne trossamfund skal ske fremover. Muligheden for i regi af DKR at arbejde
videre på, hvad der er etableret i form af migrantpræstekonferencen bør undersøges yderligere.
c. Samvirke – samarbejde i øvrigt med DKR
Endeligt blev det drøftet om der var andre muligheder for samarbejde mellem DKR
og MKR. Danske Kirkedages landssekretariat er blevet lagt under MKR, samarbejdet
omkring KV og KEK, og dagligdagen med sekretariaterne tæt placeret på hinanden
vidner om et frugtbart samarbejde.

Beslutning

1. Rådet drøftede organiseringen i Danske Kirkers Råd. De positioner i MKR, der i 2004
førte til en DKR-dobbeltstruktur med hhv. Rådet og Økumenisk Forum har ikke længere samme vægt og synes i dag at være uhensigtsmæssig. MKR opfordrer DKR til
at overveje forenkling af sin struktur til hvad der tjener formålet og organisationen
bedst muligt i forhold til dagens samarbejdsklima og samarbejdsopgaver.
2. Rådet udtrykker ønske til Danske kirkers Råd om at danne økumeniske rammer for
inddragende dialog og integration af nydanske kirker/kirkesamfund i fællesskabet
af danske kirker gennem et uformelt forum for kirkeledere, og at der bygges videre
på erfaringerne fra migrantpræstekonferencen.
3. Rådet ser positivt på samarbejdsmuligheder, der er opstået i forbindelse med det
fælles kirkedagssekretariat – og ser gerne at spamarbejdet udvidet yderligere på
andre områder, hvor det formålsmæssigt, administrativt og økonomisk tjener sagen.

6. Kirkedage: MKR-ønsker for de næste 10 år?
Behandling

Ny landssekretær for Danske Kirkedage, Anne Mie Skak-Johansen introducerede begyndende tanker om udvikling af kirkedagene over de kommende år, især mhp. folkekirkelig
deltagelse heri. Det nye, permanente sekretariat skal sikre en kontinuitet mellem de forskellige events, erfaringsmæssigt såvel som økonomisk. Hun ser det som et vigtigt mål a)
at gøre den store og økumenisk mangfoldige kirkeevent bedre kendt blandt menighedsråd; b) at kirkedagssekretariatet teknisk bliver bedre i stand til at understøtte de lokale
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arrangørgruppers indhold; c) at Kirkedagene økonomisk bliver mere velfungerende i forhold til fundraising/indtjening
Rådet tilkendegav ønsker til kommende udvikling:
• Kan man forestille sig, at der skete noget i Kirkedage-regi mellem de store events?

Beslutning

•

Kirkedagene er vigtige i forhold til fremdeles at bringe det kirkelige ud til og i det
fælles offentlige rum;

•

Hvordan kan man sikre bredest mulig folkekirkeligt ejerskab?

•

Forventningsopbygningen til kirkedagene bør bl.a. blandt andet ske gennem stiftsudvalgene.

Rådet tilkendegav ønsker til kommende udvikling af Danske Kirkedage, som sekretariatet vil spille ind som konstruktiv deltager i løbende udvikling af kirkedagene.

7. MKR-engagement i Syrien via Kirkernes Verdensråd
Behandling

Beslutning

Rådet drøftede en nyopstået mulighed for at søge midler fra Udenrigsministeriet til arbejdet med trosfrihed.
MKR er i dialog med Kirkernes Verdensråd om ansøgning af midler til eksisterende projekt, der har tager sigte på samtale på tværs af religiøse/etniske grupper i Syrien. Et
projekt, som bl.a. tager sigte på repatriering af fordrevne kristne i Syrien gennem lokalt
dialogskabende arbejde mellem forskellige religiøse og etniske grupper. Der blev givet
en mundtlig præsentation af projektet.
Rådet have en principiel drøftelse af muligheden for og ønskværdigheden af at gøre
brug heraf:
•

Hvem er de lokale partnere i Syrien? KVs partnere er lokale kirker, både protestantiske og ortodokse.

•

I hvor høj grad korresponderer værdierne i Living Together dokumentet med
MKRs værdier, specielt hvor sharia-lovgivning nævnes? Dokumentet er udtryk
for den fælles og tværreligiøse forståelse, der er opbygget i de første to faser af
projektet, og som denne tredje fase forsøger at udbrede i en lang række lokale
freds- og konfliktløsningsgrupper.

Rådet besluttede at MKR kan søge om midler til arbejde for trosfrihed og interreligiøs
sameksistens – og beslutter at ansøge om midler til medfinansiering af Kirkernes Verdensråds projektet i Syrien. Rådet forudsætter, at Kirkernes Verdensråds er projektimplementerende partner. MKR har en vigtig rolle at spille i formidling til det folkekirkelige
bagland.

8. Møde med stiftsudvalgene 5-6. febr. 2021
Behandling

Rådet drøftede om det i lyset af den pågående Covid-19-situation giver mening af planlægge et udvidet møde med stiftsudvalgene i forbindelse med Rådets møde 5. februar
2021:
•

Rådet ønsker, at planlægningen fortsætter uanset usikkerheden i forhold til om smittesituationen tillader det.

•

Rådet drøftede programoplæg: I oplægget er det skitseret, at fredag samles rådet
med stiftspersonerne, og lørdag inviteres til et bredere arrangement. Rådet støttede
et todagesarrangement, og det er godt at give en mulighed for at se flere personer,
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end der normalt ses til årsmøderne. I programmet fokuserer fredag på ungdomsdeltagelse og lørdag med politikerdeltagelse. Rådet efterspørger nogle mindre forudsigelige politisk stemmer i panelet.
Beslutning

Rådet drøftede rammer og programoplæg til møde med stiftsudvalgene. Rådet anbefalede at planlægningen fortsætter uanset usikkerhed om smittesituationen. Rådet beder
sekretariatet om at indarbejde signaler i forhold til programoplægget.

9. Eventuelt

Haderslev Stift får besøg i marts 2021 af den maronitiske ærkebiskop Sweif fra Libanon. Der arbejdes på
flere økumeniske møder med ham i forbindelse med hans besøg.
Protokollen blev oplæst og vedtaget
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