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Det velordnede anarki
Meningsløst eller meningsfyldt?

ORDBOGSOPSLAG:
VELORDNET: præg af orden, 

systematik og overskuelighed

ANARKI: tilstand præget af 
manglende styring, kontrol eller 

orden fx i et samfund eller en 
mindre gruppe



organisere sig 



det  velordnede anarki. 



Folkekirkens velordnede anarki =



Synlig kirke                                                                        Usynlig kirke
Ramme                                                                                             Indhold
Institution                                                                          Trossamfund
Den danske                                                                                                                   

Kirkens dobbelthed
Illustrationskilde: Politiken



Stat og Kirke som enhed før 1849

I det danske kongedømme er alene den religion 

tilladt som stemmer overens med Den Hellige 

Bibel, Den Apostolske, Nikænske og 

Athanasianske Trosbekendelse og Den 

uforandrede Augsburgske Bekendelse, der blev 

overgivet i 1530 og Luthers Lille Katekismus.
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Stat og Kirke som enhed før 1849

NATIONAL-SYNODE 
(Landskirkeligt råd)
PROVINCIAL-SYNODE 
(Kirkelige Stiftsråd)
KREDS-SYNODE 
(Kirkelige Provstiråd)
PRESBYTERIUM 
(Kirkelige Sogneråd)



Ideologerne bag Grundlovsudkastet



Kirkens nye status

§ 1b (Monrads udkast)

Den lutherske kirke er som den, hvortil den overveiende Deel af Folket 

bekjender sig, at ansee som den danske Folkekirke og er berettiget til at 

nyde Understøttelse af Staten.

§ 3 (endelig lov) i dag § 4

Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes 

som sådan af staten.en danske folkekirke og understøttes som



Kirkens nye status

§ 80 (Grundlovsudvalgets forslag)

Folkekirkens Forfatning ordnes ved Lov, efterat Betænkning er afgiven af 

et af Kongen anordnet Kirkemøde.

§ 80 (endelig lov), i dag § 64

Folkekirkens Forfatning ordnes ved lov. og understøttes som sådan af staten.



Demokrati med religions-og trosfrihed 
men hvad med folkekirkens forfatning?



D.G. Monrad
Rigsdagen skal støtte 

folkekirkens
selvstændighed og 
egen organisation 

på alle niveauer ved én 
samlet  forfatningslov



N.F.S. Grundtvig
Rigsdagen skal støtte 
størst kirkelig frihed 

medfolkekirken 
som ramme  via

løbende nødvendig 
lovgivning



H.L. Martensen
Rigsdagen skal støtte 

folkekirken som trossam-
fund ved som minimum 

administrativt at nedsætte et 
rådgivende kirkeråd (helst 
bisperåd) i trosspørgsmål
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Før systemskiftet 1901
Siden 1849 er Rigsdagen 

Folkekirkens lovgivende repræsentant  
Administrative tiltag

1856: Frivillige menighedsråd 
hjælpe præsten med at styrke kirkelivet 

1883: Rådgivende kirkeråd 
( bisperne m.fl.) i tros-og kirkespørgsmål
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Vigtige enkeltlove før 1901
1855: Lov om sognebåndsløsning  

Frit vælge anden præst
1868: Lov om Valgmenigheder

Oprette menighed med egen præst 
1872:Lov om Kirkers brug

Lån af sognekirken med anden præst



Ny kirkelovgivning
Jeg tror ikke, 

at man bedst bygger et hus ved at begynde 
med de øverste etager og 

gemme det nederste til sidst. 
Jeg tror, at det er bedst, at man går 

den modsatte vej og bygger fra grunden af

(Fra  fremlæggelse af lovforslaget)
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Ny kirkelovgivning
1903: Lov om menighedsråd

gældende i 6 år (permanent 1912)
Ansvar for bl.a. vedligehold af bygninger

Administrative tiltag
1904: Menighedsrådene ret til at

udtale sig ved præsteudnævnelser
(1912: kommer i menighedsrådsloven)
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Siden 1849:Rigsdagen understøtter 
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Forslag om mere selvstændighed i kirken
ift. staten er aldrig lykkes 

trods diverse udvalgs arbejder
1853, 1868, 1904-7, 1928-40 og

2012-14
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Repræsentation frem til i dag 
Siden 1849:Rigsdagen understøtter 
Folkekirken  juridisk og  økonomisk
Garant for kirkens rummelighed  

og bekendelsesgrundlag
via nødvendig lovgivning og skønsomhed

1947: Lov om kvindelige præster
1992: lov om domstolsbehandling 

af gejstlige læresager
2012: Lov om vielse af to af samme køn
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Siden 1849:Rigsdagen understøtter 
Folkekirken  juridisk og  økonomisk
Siden 1904 (1912): menighedsråd 

som Folkekirkens  lokale repræsentation  
forpligtet og indflydelse på 

kirkens liv og vækst
(Menighedsrådsløftet )      

1922: Bispevalg



Repræsentation frem til i dag 
Siden 1849:Rigsdagen understøtter 
Folkekirken  juridisk og  økonomisk
Siden 1904 (1912): menighedsråd 

som Folkekirkens  lokale repræsentation  
forpligtet og  indflydelse på 

kirkens liv og vækst 
(Menighedsrådsløftet)       

1922: Bispevalg
1949: Rådighedsbeløb



Repræsentation frem til i dag 
Siden 1849:Rigsdagen understøtter 
Folkekirken  juridisk og  økonomisk
Siden 1904 (1912): menighedsråd 

som Folkekirkens  lokale repræsentation
Siden 1922: Provstiudvalg
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Repræsentation frem til i dag 
Siden 1849:Rigsdagen understøtter 
Folkekirken  juridisk og  økonomisk
Siden 1904 (1912): menighedsråd 

som Folkekirkens  lokale repræsentation
Siden 1922: Provstiudvalg

Tilsyn med menighedsrådenes økonomi 
Siden 2009: Stiftsråd         

Rådgivende råd  for stiftsøvrighed



Fremtidsudsigterne for Folkekirken 
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Fremtidsudsigterne for Folkekirken 



Folkekirkens historiske styrke –
plads til høj som lav, meget aktive og mindre aktive


