
Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 12.01.2021 kl. 17.00  

i Betlehemskirkens menighedshus, Tømrergade 9, st., Nørrebro 

  

  

Fremmøde 

Til stede: Nete Ertner Rasmussen, Henrik Ertner Rasmussen, Kim Thinggaard, Dorte Kobbeltvedt 

Madsen, Georg Schischko, Thomas Stoor og Mette Ladefoged – samt Marcos Romeo Bernus på Zoom! 

Afbud fra: Palle Thordal og Knud Larn. 

 

På dagsordenen:  

• Kirkevandringen 2022 

• (For)årets aktiviteter 

• Alban- og Sergij-Samfundet i Danmarks 75 års-jubilæum i 2023 

 

Kirkevandringen 2022: 

Onsdag d. 5. januar holdt formanden og sekretæren et kort online-møde med de fleste af 

Kirkevandringskirkernes præster; resultatet blev, at KV22 bliver FLYTTET til d. 9. juni, som er torsdag i 

den vestlige pinseuge. Bestyrelsen bakkede op om dette og kan i øvrigt konstatere, at budskabet allerede 

er udbredt ”i miljøet”. 

Kassereren sætter en annonce i Kr.D. nu her om, at KV22 er flyttet, og en ny annonce, når vi nærmer os 

d. 9. juni. 

 

NB! K23 bør flyttes tilbage til tirsdag i Bedeugen – altså tirsdag d. 24. januar i stedet for torsdag d. 19. 

januar, hvor mange ortodokse fejrer Herrens Dåb. Da vi for en håndfuld år siden [2017 ifølge sekretærens 

efterfølgende research] flyttede fra tirsdag til torsdag, var begrundelsen, at metodistpræsterne ellers var 

forhindrede i at deltage i Kirkevandringen hvert andet år, hvor de var til et nordisk præstemøde over flere 

dage; men i mellemtiden har de flyttet dette møde ud af bedeugen, så vejen for at flytte KV tilbage til 

tirsdag skulle være banet.  

Formanden skriver til KV-præsterne om dette. 

 

Forårets aktiviteter: 

Forslag: Synodal-processen i den katolske kirke.  

Bestyrelsen bakker sådan set op om forslaget, men mener det er bedre at vente, til processen er kommet et 

stykke videre. 

 

Forslag: En eller anden form for opfølgning på foredraget ved Årsmødet 2021.  

Emil Saggaus foredrag var særdeles spændende og relevant for Alban- og Sergij-Samfundet – og måske 

der ligger en oplagt opgave og venter på os her: At facilitere samtalen og sameksistensen mellem 

Folkekirken og de ortodokse menigheder i Danmark… Lad os gå i tænkeboksen med hensyn til, hvordan 

Alban- og Sergij-Samfundet kan bidrage på dette felt! 

 

Formanden skulle i øvrigt have mødtes med Emil Saggau ugen efter Årsmødet, men Corona kom i 

vejen…  

– Der gøres et nyt forsøg 😊 

 

Forslag: Fader Misha Jakić, serbisk-ortodoks præst i Linköbing og koordinator for de ortodokse kirker i 

Sverige, om den ortodokse kirke på Balkan eller hvad han selv synes.  

Sted: Gustavskyrkan. 

Dato: Onsdag d. 1. juni, alternativt mandag d. 30. maj kl. 19.30 

Thomas spørger. 

 

Efterårets aktiviteter: 

Forslag: Per Damgaard Pedersen og/eller fader Stepanos Hovhannisyan, den armenske præst i Odense, 

om den armenske kirke. 



Sted: Hvidovre Kirke er foreslået 

Dato: En aften i september eller oktober – ikke for tæt på Årsmødet. 

Kim spørger Per; Henrik taler evt. med fader Stepanos. 

 

[Siden mødet har formanden, sekretæren og Kim talt om muligheden for at slå dette A og S-arrangement 

sammen med Årsmødet i Selskabet for Tidebøn og Gregoriansk Sang, som finder sted lørdag 

eftermiddag d. 24. september i Betlehemskirken – der er jo et vist personsammenfald i de to 

foreninger… Kim har talt med Per om at komme kl. 14.00 den pågældende lørdag til et sådant 

fællesarrangement, og det vil han gerne. Hvad siger bestyrelsen til den ide? Og skal fader Stepanos også 

spørges?] 

 

Forslag: Biskop i Vesterås Mikael Mogren om den ortodoks-lutherske dialog i Sverige.  

JA TAK! – og gerne til Årsmødet.  

Sted: Gustavskyrkan; medmindre biskoppen gerne vil besøge en dansk folkekirke, for så kan det 

måske være i Betlehemskirken eller Hvidovre Kirke. 

Dato: En aften i november; bortset fra i 2021 har vi holdt Årsmødet en onsdag kl. 19.30, men torsdag 

i Gustavskyrkan kan vi indlede mødet med at deltage i menighedens sædvanlige kvällsmässa kl. 18, 

og det giver jo god mening. 

Thomas spørger. 

 

[Thomas har siden mødet talt med biskop Esbjörn Hagberg (Svenska kyrkan), som kan komme onsdag d. 

9. november og tale om ”Dialogen mellan Svenska kyrkan och ortodoxa och österländska kyrkor i 

Sverige.” Er det OK?] 

 

Alban- og Sergij-Samfundet i Danmarks 75 års jubilæum i 2023 

Kim laver et historisk skriv. 

[Efterfølgende har det vist sig, at der faktisk allerede ligger et sådant på hjemmesiden, nemlig Palles 

kronik fra 2014 i forbindelse med Kirkevandringens 60 års jubilæum; mon han kan overtales til at 

opdatere/bearbejde denne?] 

Fader Stephen Platt er blevet forhåndsinviteret til at komme og prædike ved Kirkevandringen, men datoen 

skal jo lige falde på plads… Og når han så alligevel er herovre, skal der arrangeres noget mere både i 

AogS-regi og sammen med andre: Fx Alexander Nevskij og/eller Gudsmoders Beskyttelse; Københavns 

Universitet; Københavns Stift; da metropolit Kallistos Ware besøgte os, blev der bl.a. holdt en ortodoks 

aftensang i Sankt Ansgar Kirke, og det kunne man godt gøre igen. Andre ideer? 

 

Næste bestyrelsesmøder:  

• Onsdag d. 16. februar kl. 10.00 holder vi et kort møde (omkring ½ time) på Zoom for at høre, 

hvordan det går med datofastlæggelsen af de kommende aktiviteter; linket til mødet er her eller kan 

tilgås via hjemmesiderne Tidebøn (xn--gregoriansktidebn-g1b.dk) eller Helligbenediktsvenner. 

• Onsdag d. 30. marts kl. 17.00 holder vi næste ordinære bestyrelsesmøde i Hvidovre Kirkes 

menighedshus, Hvidovre Kirkeplads 3, Hvidovre. 

https://us02web.zoom.us/j/562845143?pwd=eGxxd051eEdOZzlyMWlwdEF1b2hKZz09
https://gregoriansktidebøn.dk/
https://www.helligbenediktsvenner.dk/tideboen

