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Folkekirken lokalt og regionalt
”Du er del af et os.

Der skal mere end én til at elske og slås.”

Højskolesangbogen nr. 206, v. 5



Folkekirken –
i spændingsfeltet mellem at være

en lokal sognekirke og en kirke, der i stigende grad 
også udformer tilbud til 
mindre målgrupper 
inden for et større område end 
det enkelte sogn



Sognet som kirkelig 
grund-enhed

Menighedsrådet som 
selvstændig kirkelig 

ledelse

Samarbejde 
nødvendigt for at 

svare på tidens 
udfordringer

Provstiet bliver ramme



Agnethes dilemma

Ved budgetsamråd i Varde Provsti:

”I aften har vi skullet tage stilling til en hel masse 
punkter, som alle i provstiet skulle gøre i fællesskab. 
Er der slet ikke længere noget, som menighedsrådet 
selv bestemmer?”

Agnethe, menighedsrådsformand



Til beslutning på budgetsamrådet …

• pulje til udviklingsplaner for kirkegårde

• fælles anlægspulje

• fælles takstvedtægt for brug af kirkerne

• skolekirketjeneste i provstiet



Det kunne også have været…

• ansættelse af studenterpræst for de studerende på 
ungdomsuddannelserne

• etablering af fælles kordegnekontor for flere sogne i provstiet

• fælles tilbud på kalkning af kirkerne

• samarbejde om natkirke med deltagelse af præster og 
kirkepersonale fra flere kirker

- og meget andet…



Agnethe holder af sognet…

• hun er engageret i det lokale og har sit 
netværk i sognet

• kirken er for hende en integreret del af den 
lokale kultur og foreningslivet: aktiviteterne i 
kirken skal være med til at bringe folk i 
sognet sammen

• hun har ingen interesse i samarbejde med 
andre sogne eller i den overordnede kirkelige 
struktur



Det typiske menighedsrådsmedlem

• højere gennemsnitsalder end resten af befolkningen

• bedre uddannet end gennemsnittet

• har familiemedlemmer, som har arbejdet i menighedsråd

• arbejdet i menighedsrådet ligger i forlængelse af ens kristne 
tro og kulturelle identitet

• vil gerne yde frivilligt (socialt) arbejde og forventer det 
udbytte, at ‘det giver mit liv mening’.



Menighedsrådets selvstyre

”Et menighedsråd, som kan blive enige om det, kan faktisk få 
hvad som helst igennem…”

Erfaring fra mange år i stiftsadministrationen

”Kombinationen af præsternes forkyndelsesfrihed og 
menighedsrådenes udstrakte selvstyre betyder, at hver 
sognekirke har mulighed for at skabe sin egen distinkte profil 
såvel teologisk som aktivitetsmæssigt…”

Peter Lüchau, sociolog



Præstens kald…

”Som præst er man kaldet af et eller flere 
sogne til at være præst for dem, der bor 
der. 

Kaldet er med til at knytte sogn og præst 
sammen; det giver præsten en legitimitet i 
arbejdet og sognet et ansvar over for 
deres præst.”

Fra Fyens Stifts hjemmeside



Men Agnethe føler sig presset …

1. sognet er for lille en enhed 

2. medlemmerne ønsker sig meget andet end 
søndagsgudstjenesten

3. ansatte har ønsker om faglig sparring og gode 
afløsningsordninger

4. økonomien skal løbe rundt



1. Sognet en lille enhed

Sognets beboere er 
forskellige mht. deres 
tilknytning til sognet:

Kan den 
lokale kirke 
tilbyde noget til alle?

Sognet

De kritiske

(fx. gamle 
68’ere)

Børne-
familier

De ældre

De mobile 

(fx. unge & 
studerende)



2. Ønsker til kirkelivet
Livsform Ønsker til gudstjeneste og kirkeliv Grad af binding til lokalområdet

De mobile
(fx. unge og studerende)

Events, natkirke,
ungdomsgudstjenester

Meget svag

De kritiske
(fx. gamle 68’ere og lign.)

Meditativ og tematisk gudstjeneste med 
dybsindig prædiken

Svag

De finkulturelle
(fx. 50+ med borgerlig dannelse

Traditionel højmesse med klassisk 
orgelmusik
Studiekreds, foredrag, koncerter

Svag

Bosætterne
(fx. børnefamilier)

Familiegudstjenester med fest og 
optræden
Babysalmesang og legestue

Stærk

De jordbundne
(fx. ældre og lavt uddannede)
og de tilbagetrukne
(fx. syge og ensomme)

Traditionel højmesse, letforståelig 
prædiken
Ældremøder, kirkekaffe, husbesøg

Stærk

Kilde: Steen Marqvard Rasmussen, Dansk Kirketidende 2012/5



3. Ansattes overenskomster og ønsker

• er blevet ansat med ‘provstiet som arbejdsområde’ –
geografisk fleksibilitet

• har fået 2 ugentlige fridage (tidligere kun 1) – større 
behov for afløsning/vikarer

• arbejdspladser med flere ansatte giver bedre faglig 
sparring og bedre arbejdsmiljø – social kapital

• fuldtidsstillinger foretrækkes – men sognet har ikke 
timer nok selv



4. Økonomien i kirken

• Folkekirken har ikke længere monopol på 
at være kirke i Danmark.

• Kirken må ‘sælge’ sig selv til ‘kunder’ –
som kan fravælge den, hvis de er 
utilfredse.

• ‘Kunderne’ stiller krav om mange slags 
ydelser – og de ser på, hvad det koster at 
være medlem.

• Folkekirken er kun folkekirke, så længe den 
har mange menige medlemmer.



Økonomi fortsat

Hvis din kirkegård 
var en bil, 
hvad slags bil var den så?



Provstiet – og andre rammer

• Betænkningers udsagn

• Budgetsamrådet er blevet en slags delegeret-forsamling for 
menighedsrådene

• Betænkeligheder fra Fyens Stift??

Provstiet
Skoletjeneste

Regnskabskontor

Personalekonsulent

Konfirmand-happening

Fælles kordegnekontor

Anlægspulje
Ungdomspræst Energimærkning

Kursus i 
kostprisberegning

Sogne i samme egn
Fælles hjemmeside og 

kirkeblad

Vikarordning for ansatte

Friluftsgudstjeneste og 
andre arrangementer

Sogne i pastoratet

Fælles ansatte 

Fælles 
menighedsråd

Fælles aktivitetsudvalg



Rollespil

Menighedsråd:

A: Morten Hansen, Eik Skibdal Schwarz, Mette Carlsen, Kirsten 

Heide Laursen, Kim Lauritzen

B: Jesper Skau, Lene Boger, Agnethe Søndergaard Sørensen, Solvej 

Lorenzen, Finn Østergaard

C: Leo Falden, Anne Rud Svenning, Henriette Öberg, Bente Holm 

Pedersen, Per Henrik Jensen

D: Dorte Bilberg Nielsen, Pia Vandrup, Kristoffer Bruun Simonsen, 

Mette Schrøder-Jørgensen, Torben Brohus-Weiss

E: Grete Hansen, Mikael Jensen, Martin Karkov Kobbersmed, Lotte 

Bække Andersen, Henriette Dyre Christensen

F: Christina Frost Hansen, Lizette Mildred Pedersen, Anita Hennild, 

Mette Maria Hofmann Bloch, Ghita Holm Jensen

Roller: 

1 menighedsrådsformand med 
fokus på sognets liv 

1 kasserer med fokus på det 
økonomisk forsvarlige 

1 medlem med fokus på 
evangeliets udbredelse 

1 sognepræst 

1 medarbejderrepræsentant 


