Folkekirkens mellemkirkelige Råd
________________________________________________________________________________
Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark
Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd onsdag den 7. december 2011
kl. 11:00 – 17:00 på Bjælkeloftet, Diakonissestiftelsen.
Til stede: Hanna Broadbridge, Torben Hjul Andersen, Kresten Drejergaard, Bodil Raakjær Jensen,
Niels Iver Juul, Steffen Ravn Jørgensen (punkt 1-8 samt 10-12), Torben Larsen (punkt 9 samt 1118), Bent Normann Olsen, Christian Roar Pedersen, Peter Skov-Jakobsen og Paul Verner Skærved.
Fra sekretariatet: Jørgen Skov Sørensen, Heidi Paakjær Martinussen og Thorsten Rørbæk.
Afbud: Mogens S. Mogensen, Sofie Petersen.

Protokol MKR 4/11
1. Godkendelse af dagsorden
Rådet godkendte dagsordenen for MKR 4/11.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Rådet godkendte referatet fra MKR 3/11.
3. Sekretariat og medarbejdere
Sekretariatschef Jørgen Skov Sørensen orienterede mundtligt. Heidi Paakjær Martinussen har opnået ansættelse i LVF pr. 1. marts, 2012.
Rådet tog orienteringen til efterretning og ønskede Heidi Paakjær Martinussen til lykke med stillingen.
4. Økonomi, herunder:
a. Ændrede budgetforudsætninger 2011
Der blev henvist til punkt 4.b.
Rådet tog regnskab for 1. til 3. kvartal 2011 til efterretning.
b. Regnskabsestimat 2011
Der forelå et estimat for regnskabsåret 2011, som var udarbejdet på sekretariatet. Det estimerede
regnskab viser et driftsresultat på DKK 150,301.
Rådet tog regnskabsestimat 2011 til efterretning.
c. Økonomi 2012
Sekretariatet havde den 15. november 2011, modtaget meddelelse fra KM vedr. fællesfondens del af
MKRs budget 2012. Bevillingen lyder på DKK 6.103.878,00.
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Meddelelsen bekræftede, at ansøgning vedr. integration af Folkekirkens Mission i MKR er blevet
imødekommet med det ønskede beløb: DKK 399.000. Der er tale om en permanent bevilling.
Rådet tog denne orientering til efterretning.

Hovedpunkter til drøftelse og vedtagelse
5. MKR høringssvar vedr. Betænkning 1527: Provstestillingen og provstiets funktion
Sekretariatet har modtaget høringsmeddelelse fra KM vedr. Betænkning 1527, hvor MKR er høringsberettiget. Formandskabet havde vurderet, at MKR i lyset af dets givne opgaveportefølje ikke
har relevant at bidrage med i den aktuelle høringsproces, og indstillede, at MKR ikke afgiver høringssvar.
Rådet besluttede, at MKR ikke indgiver høringssvar vedr. Betænkning 1527.
6. Godkendelse af arbejdsbeskrivelse for medarbejder vedr. mission i MKR
KM har bevilget DKK 399.000 på MKR budget 2012 til integration af Folkekirkens Mission
(FKM) i MKR. Fællesudvalget mellem MKR og FKM, som i løbet af 2011 har arbejdet med integrationens organisatoriske og praktiske implikationer, havde udarbejdet en stillingsbeskrivelse for
den kommende MKR medarbejder vedr. mission.
Rådet godkendte stillingsbeskrivelsen.
Steffen Ravn Jørgensen gav udtryk for, at FKMs arbejde ikke hører hjemme under MKRs opgaveportefølje.
7. Henvendelse fra Metodistkirken i Danmark vedr. bilaterale samtaler med Folkekirken
Sekretariatet havde modtaget officiel henvendelse fra Metodistkirken i Danmark ved Biskop for
Norden og Baltikum, Christian Alsted, med ønske om bilaterale samtaler mellem Metodistkirken i
Danmark og Folkekirken. Henvendelsen skal ses på baggrund af, at såvel Metodistkirken og Folkekirken har underskrevet Leuenberg Konkordien.
Peter Skov-Jakobsen og Thorsten Rørbæk orienterede fra præliminære samtaler med repræsentanter
fra Metodistkirken i Danmark den 6. december, 2011. Den Teologiske Arbejdsgruppe havde på sit
møde den 15. november, 2011, indledende behandlet henvendelsen og indstillede til Rådet, at bilaterale samtaler påbegyndes i 2012.
Rådet glædede sig over henvendelsen og besluttede, at Den Teologiske Arbejdsgruppe indleder bilaterale samtaler med Metodistkirken i Danmark i 2012. Rådet bemyndigede tillige Den Teologiske
Arbejdsgruppe til at udpege medlemmer af det udvalg, som skal deltage i samtalerne.
Det blev bemærket – uden for dagsorden – på mødet den 6. december 2012, at de fra folkekirken
afvigende trossamfund, herunder Metodistkirken, ikke længere ligger under Kirkeministeriets opgaveportefølje. Samtalepartnerne fra Metodistkirken gjorde repræsentanterne fra MKR opmærksomme på, at de finder dette administrativt uhensigtsmæssigt og kirkeligt uholdbart. Rådet besluttede,
at MKR tager denne problemstilling på sig og koordinerer med DKRs medlemskirker for videre
sagsbehandling.
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8. Møde mellem MKR og Minister for ligestilling og kirke, Manu Sareen
Der er tradition for, at MKRs formandskab møder kirkeministeren for at orientere om MKRs arbejde og plads i Folkekirken. Sekretariatet har kort tid efter ministerudnævnelsen været i kontakt med
Manu Sareens ministersekretær og bedt om et sådant møde, men der er endnu ikke fastlagt en dato
for mødet.
Rådet bekræftede planerne for et møde mellem MKR formandskabet og ministeren for ligestilling
og kirke.
Generelt skal mødet anvendes til at gøre ministeren opmærksom på MKR som en ressource i Folkekirken. Rådet identificerede endvidere flg. punkter i uprioriteret rækkefølge til fremlæggelse på mødet: Trosfrihed og forfølgelse af kristne; Folkekirkens medlemskaber af nationale og internationale
organisationer; Folkekirkens mellemkirkelige Råd som del af den grundlovspriviligerede Folkekirke; de fra Folkekirken afvigende trossamfunds flytning bort fra KMs opgaveportefølje som kirkelig
udfordring (jf. punkt 7 ovenfor).
9. KEKs nuværende situation og ledelse frem mod Generalforsamlingen i 2013
KEK har siden Generalforsamlingen i 2009 været igennem megen turbulens i forhold til økonomi,
ledelse og organisationsændringer. Heidi Paakjær Martinussen redegjorde for KEKs situation og
udfordringer.
Rådet drøftede situationen og besluttede, at afvente situationen indtil MKR 1/12, hvor revisionsrapporten foreligger. Heidi Paakjær Martinussen holder løbende kontakt til de nordiske kolleger. Peter
Skov-Jakobsen tager situationen op med de nordiske biskopper på Nordisk Bispemøde i København
den 10. – 13. marts, 2012.
10. Ændringer i Lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m.
Den teologiske arbejdsgruppe havde på sit møde den 15. november arbejdet med et udkast til en
revision af Lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. på baggrund i Folkekirkens tilslutning til Leuenberg-kirkefælleskabet og Porvoo-erklæringen, samt et udbredt ønske om migrantmenigheders mulighed for at anvende folkekirkens kirker.
Den teologiske arbejdsgruppe indstillede til Rådet, at det godkendte arbejdsgruppens forslag til ændring af lovstoffet, og at det herefter sendes til godkendelse hos Folkekirkens biskopper, der mødes
i januar 2012. Såfremt biskopperne kan godkende ændringerne i lovstoffet, indgives det til kirkeministeriet til videre behandling.
Rådet godkendte ændringerne i lovstoffet sammen med den fremlagte plan for videre handling.
11. Koordinering af arbejdet med trosfrihed-forfulgte kristne
Der har i efteråret været en del arrangementer både på stifts- og nationalt niveau under emnerne
trosfrihed og forfulgte kristne. Heidi Paakjær Martinussen orienterede om arbejdet. Arbejdsudvalget
for projekt Trosfrihed-Forfulgte Kristne indstillede til Rådet, at udvalget er den koordinerende instans for aktiviteterne i 2012.
Rådet besluttede, at arbejdet fortsættes og fra 2012 koordineres via Arbejdsudvalget for projekt
Trosfrihed-Forfulgte Kristne.
12. Oplæg vedr. Kbh. Stifts besøg ved Asyl-kontoret i Kirche Nord, Hamborg
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Rådsmedlemmerne Peter Skov-Jakobsen og Mogens Mogensen havde ønsket dette punkt på dagsordenen til MKR 4/11. Indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen deltog ved behandlingen af dette
punkt og orienterede mundtligt fra sit studiebesøg i Hamborg med henblik på at indsamle oplysninger om kirkeligt arbejde i Tyskland blandt flygtninge og asylansøgere.
Rådet drøftede Niels Nymann Eriksens orientering.
Flg. resolution blev fremlagt til afstemning i Rådet:
MKR støtter, at der afholdes et afklarende seminar vedr. folkekirkens engagement blandt kristne
konvertitter og afviste asylansøgere i foråret 2012.
For stemte: Hanna Broadbridge, Christian Roar Pedersen, Bent Norman Olsen, Niels Ivar Juul,
Paul Verner Skærved og Torben Larsen (i alt 6 stemmer)
Imod stemte: Bodil Raakjær Jensen, Kresten Drejergaard, Torben Hjul Andersen og Steffen RavnJørgensen (i alt 4 stemmer)
Hverken for eller imod stemte: Peter Skov-Jakobsen (1 stemme)
Resolutionen blev vedtaget.
Rådet besluttede, at planlægningsopgaven lægges i Arbejdsudvalget for projekt TrosfrihedForfulgte Kristne.

Arbejdsgrupper og internationale organisationer
13. Internationale organisationer, herunder relaterede MKR arbejdsgrupper
a. Kirkernes Verdensråd
Der var afholdt møde i Arbejdsgruppen vedr. Kirkernes Verdensråd den 27. oktober, 2012.
Rådet tog referatet fra mødet til efterretning.
b. Det Lutherske Verdensforbund
Der var afholdt møde i arbejdsgruppen vedr. Det Lutherske Verdensforbund d. 1. nov. 2011.
Rådet tog referat fra mødet til efterretning.
Der blev orienteret mundtligt fra møde med LVFs præsident, biskop Munib Younan d. 20. nov.
2011 i forbindelse med hans besøg i Danmark. På mødet blev en række emner drøftet, bl.a. situationen for de kristne i Mellemøsten og Folkekirkens stilling i LVF, såfremt et ritual for vielse af personer af sammen køn indføres.
LVFs generalsekretær Martin Junge besøger Norge d. 10.-12. april 2011, og han vil i den sammenhæng gerne aflægge besøg i Danmark. Arbejdsgruppen indstillede til rådet, at Martin Junge inviteres til Danmark d. 13.-14. april 2012, hvor han mødes med arbejdsgruppen. Nødhjælpen og relevante missionsselskaber inddrages, ligesom et møde med kirkeministeren søges etableret.
Rådet besluttede, at MKR inviterer Martin Junge til Danmark i den angivne periode.

4

I forbindelse med fejringen af reformationsjubilæet er der blevet nedsat et præsidium, med Dronning Margrethe som protektor. Kresten Drejergaard, Karsten Nissen og Niels Henrik Arendt er i den
forbindelse blevet bedt om at komme med et kirkeligt udspil til reformationsaktiviteter på Folkekirkens vegne. Arbejdsgruppen indstiller til rådet, at rådet engagerer sig i fejring af reformationsjubilæet igennem biskoppernes initiativ.
Rådet besluttede, at MKR engagerer sig i fejring af reformationsjubilæet igennem biskoppernes
initiativ.
c. Arbejdsgruppen vedr. europæiske kirker
Der er afholdt møde i Europaarbejdsgruppen den 12. september og den 25. oktober, 2012.
Rådet tog referatet fra mødet til efterretning.
1. Konferencen for Europæiske Kirker
Der blev henvist til behandlingen under punkt 9.
2. Leuenberg
Leuenberg fællesskabet har inviteret til møde for repræsentanter fra medlemskirkernes synoder. Da
folkekirken ikke besidder en synodestruktur, vil medlemmer af MKR Christian Roar Pedersen og
Hanna Broadbridge deltage i mødet, som ligger den 20. – 22. januar, 2012.
3. Porvoo
Der blev orienteret skriftligt fra en række møder i Porvoo regi.
14. Øvrige MKR arbejdsgrupper
a. Den teologiske arbejdsgruppe
Der har været afholdt møde i Den Teologiske Arbejdsgruppe d. 15. nov. 2011 i Odense.
Rådet tog referatet fra mødet til efterretning.
b. Kommunikationsudvalget
Der har ikke været afholdt møde i udvalget siden sidste Rådsmøde.

Eksterne relationer
14. Organisationer og udvalg, hvortil Rådet har udpeget repræsentanter
a. Danske Kirkers Råd, herunder Økumenisk Forum (tidl. Mellemkirkeligt Arbejdsforum)
Der var afholdt fællesmøde i DKR og ØF den 5. november 2011. Christian Roar Pedersen orienterede mundtligt.
Rådet drøftede muligheden af, at MKR bidrager økonomisk til at sætte internationale, mellemkirkelige talere på programmet.
b. Dansk Missionsråd
Paul Verner Skærved, Thorsten Rørbæk og Jørgen Skov Sørensen havde den 16. november deltaget
i DMRs studiedag på Aarhus Universitet vedr. luthersk identitet i afrikanske kirker.
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c. Danske Sømands- og Udlandskirker
Intet.
d. Det danske Bibelselskab
Bibelselskabet er interesserede i at samarbejde omkring en høring på Christiansborg til foråret om
Forfulgte Kristne.
e. Folkekirkens Nødhjælp
Jørgen Skov Sørensen havde deltaget i FKNs Rådsmøde den 1. oktober 2011.
f. Kontaktudvalget mellem kristne og muslimer
Intet.
g. Nordeuropæisk Kirkekonvent
Der havde været afholdt konvent fra den 29. august til den 2. september i Neudietendorf bei Erfurt.
Kresten Drejergaard orienterede mundtligt.
h. Økumenisk Efterårskursus
Økumenisk Efterårskursus blev afholdt fra den 4. til den 5. november 2011 under temaet ”Frivillighed”. Thorsten Rørbæk deltog fra sekretariatet.
i. Økumenisk Studielegat
Der havde været afholdt telefonmøde i Økumenisk Studielegat den 24. november. Der er deadline
for ansøgninger næste gang den 1. marts 2012.

Orienteringspunkter
15. Orientering fra stifterne
a. Københavns Stift
Torben Larsen orienterede mundtligt.
b. Helsingør Stift
Steffen Ravn Jørgensen orienterede mundtligt.
16. Modtagne rapporter
a. Pernille Østrem, IEPC
Sognepræst Pernille Østrem havde deltaget i International Ecumenical Peace Convocation (IEPC),
organiseret af KV. Pernille Østrem har været sendt og primært finansieret af Københavns Stift.
MKR bidrog med et mindre beløb.
Rådet tog rapporten til efterretning.
b. Kresten Drejergaard, Nordeuropæisk Kirkekonvent
Der blev henvist til punkt 14.g.
17. Løbende sagsbehandling
Der blev henvist til sekretariatets nyhedsbrev til Rådet, udsendt den 18. november, 2011.
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18. Andet
Intet.

Eventuelt
Bodil Raakjær Jensen orienterede om, at hun udtræder af MKR, da hun fraflytter Ribe Stift. Rådet
takkede for hendes indsats.

Protokollen blev oplæst og vedtaget

Hanna Broadbridge (formand)

Paul Verner Skærved (næstformand)

Torben Larsen (kasserer)

Torben Hjul Andersen

Kresten Drejergaard

Bodil Raakjær Jensen

Niels Iver Juul

Steffen Ravn Jørgensen

Mogens S. Mogensen

Bent Normann Olsen

Christian Roar Pedersen

Sofie Petersen

Peter Skov-Jakobsen
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