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Jf. udsendt brev fra 2. maj 2013 dokument 42645/13 har vi modtaget debatoplæg fra ”Udvalget om en mere 

sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken”. 
 
Lemvig-Heldum Menighedsråd har på sit møde den 22. oktober 2013 drøftet dette debatoplæg og har føl-

gende bemærkninger til dette: 

1. Vi ønsker at vores danske folkekirke både lokalt, provstivis, stiftsvis og på landsplan skal sørge for 

demokratisk valgte organer, der kan løse kommende opgaver til folkekirkens bedste. 

Folkekirkens hovedformål er fortsat at forkynde evangeliet overalt i Danmark. 

2. Vi er i menighedsrådet enige om, at der bør gøres noget, således der bliver udarbejdet regler for, 

hvem der skal gøre og bestemme hvad i folkekirken. Vi mener, at som tingene fungerer nu, - sådan 

kan det ikke fortsætte. 

3. Vi mener kirke og stat ikke skal adskilles, men vi mener at folkekirken skal være ”herre i eget hus”. 

4. Vi mener, at for at få størst mulig demokratisk indflydelse i ”de styrende organer” sker dette bedst 

ved, at det er det enkelte medlem af landets menighedsråd der afgør, hvem der skal sidde i de ”sty-

rende organer” ved direkte valg.  

5. Vi mener, at det organ(er) der skal oprettes skal være med en samlet kompetence i forhold til ind-

hold og økonomi. Hvis disse 2 ting bliver oprettet med 2 forskellige organer vil dette ret sikkert give 

anledning til kompetencestridigheder disse 2 organer imellem. 

Vi kan tilslutte os de nævnte argumenter for samlet kompetence som er nævnt på side 46 i debat-

oplægget. 

6. Vi er tilhængere af ”samlet kompetence for økonomi og indhold”.(se nedenstående forslag). 

Under vores drøftelse fremkom et forslag om, at tingene kunne opbygges på en anden måde end de i de-

batoplægget forelagte forslag. 

Nedenstående forslag drejer sig udelukkende om det organ som i nedenstående planche er benævnt som 

”Fælles folkekirkelig organ”. (det røde felt)  - forslaget kan måske også bruges i de øvrige modeller…. 
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Forslag:  

1. Der dannes et fælles folkekirkelig organ som kan fungere som et ”repræsentantskab”.  

Navnet på dette repræsentantskab kan f.eks. være ”Folkekirkens landsråd”. 

 

2. Folkekirkens landsråd består af: 

a. 100-120 læge medlemmer. I hvert stift vælges 10-12 læge medlemmer. 

                                          (Disse medlemmer vælges af menighedsrådene 

                                          efter samme model som bruges ved valg af biskop). 

b. 30 præster som vælges af og blandt landets præster. 

                                          (Landet kan evt. opdeles i 3 lige store kredse) 

c. 10 provster som vælges af og blandt landets provster. 

d. 10 domprovster   

e. 10 biskopper 

f. 5-10 medlemmer der udpeges af de frie kirkelige organisationer indenfor folkekirken. 

g. 5-10 medlemmer der udpeges af folkekirkens personaleorganisationer 

 

Alle i repræsentantskabet skal have tale- og stemmeret.  

Evt. observatører kan derudover komme på tale. (dog uden stemmeret). 

F.eks.: ansatte i administrationen. 

 

Der afholdes efter behov 2 - 4 årlige møder.   

 

Ud af ovenstående landsråd dannes en ”bestyrelse”. 

Navnet på denne bestyrelse kan f.eks. være ”Folkekirkens landsbestyrelse”. 

3. Folkekirkens landsbestyrelse består af: 

a. 10 læge medlemmer. Disse vælges stiftsvis af de læge medlemmer i Folkekirkens lands- 

                                        råd. Der vælges 1 medlem fra hver stift. 

b. 3 præster. Disse vælges af og blandt de præster der sidder i Folkekirkens landsråd. 

c. 1 provst.  Denne vælges af og blandt de provster der sidder i Folkekirkens landsråd. 

d. 1 domprovst. Denne vælges af de 10 domprovster. 

e. 1 biskop. Denne vælges af de 10 biskopper. 

 

               Der afholdes 8- 10 årlige møder.   

Vores forslag er, at Folkekirkens landsråd skal have øverste kompetence (i forhold til bestyrelsen), og at Fol-

kekirkens landsbestyrelse skal være en bestyrelse som arbejder ”på vegne af” Folkekirkens landsråd. 

 

Budgetfølgegruppen bevares som nu, - men som et arbejdsudvalg for Folkekirkens landsbestyrelse. 

Budgetsamråd nedlægges. Dette samråd er fremover med Folkekirkens landsbestyrelses opgaver. 

Om der skal indstilles til ministeren eller til Folketinget bør drøftes nærmere. 
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Følgende argumenter:     

1. De 6 pejlemærker der er nævnt i debatoplægget gælder uforandret. 

2. Det er vores mening at indre anliggender, økonomi og andre fællesanliggender bør samles i et fæl-

les organ indenfor folkekirken. 

3. Det er vores mening, at de organer der beskrevet i debatoplægget er for store i deres sammensæt-

ning og derfor ikke vil kunne arbejde efter hensigten. 

4. Siden 2009 har der været en lovgivning om Stiftsråd indenfor folkekirken. 

Det er vores fornemmelse at disse Stiftsråd fungerer efter hensigten, og at de der er valgt til stifts-

rådene har interesse for at arbejde med stiftets anliggender. 

Det kunne være nærliggende at sige, at de 10 stiftsråd skulle udgøre folkekirkens landsråd. 

Da det ikke er den opgave de er valgt til, har vi i vort forslag set bort fra denne mulighed. 

5. De nævnte antal medlemmer i landrådet kan evt. ændres, - dog mener vi at den foreslåede størrelse 

vil kunne sikre at langt de fleste mindretal af en vis størrelse vil kunne blive repræsenteret. 

6. Hvis præster og provster vælges af alle præster og provster i Danmark vil mindretal kunne blive re-

præsenteret. Hvis læge medlemmer vælges i stifterne bør det både kunne sikre mindretal og sikre 

en vis geografisk fordeling. 

7. Folkekirkens landsbestyrelse er opbygget efter samme skabelon som de nuværende stiftsråd. 

8. Vi mener med vores forslag om folkekirkens landsråd at have sikret en tilstrækkelig fortsat demo-

kratisk legitimitet. 

9. En del virksomheder og selskaber er opbygget efter samme model som beskrevet ovenfor. 

 

Fordele ved forslaget:    

 

       1.    I Folkekirkens landsråd vil der blive bedre plads til repræsentanter med flere holdninger, - ligesom  

              mindretal vil have bedre mulighed for at blive repræsenteret. 

       2.    I Folkekirkens landsråd vil der være plads til repræsentanter med forskellige spidskompetencer.    

       3.    Folkekirkens landsbestyrelse vil blive mere aktive end de organer der er beskrevet i debatoplægget. 

       4.    Folkekirkens landsbestyrelse kan jævnligt ”drøfte” forskellige principielle holdninger med Folkekir- 

              kens landsråd, og i øvrigt tage sig af de løbende sager og opgaver. 

       5.    Flere personer vil blive involveret i at skabe noget fælles for de ca. 2200 sogne der findes i Danmark.  

       6.    Bestyrelsen har altid en valgt bagland med repræsentanter fra alle stifter.  

       7.    Personer der i forvejen sidder i stiftsråd og/eller provstiudvalg og/eller menighedsråd kan lade sig  

              opstille også til Folkekirkens landsråd. 

       8.   Det er menighedsrådenes læge medlemmer, der vælger de læge medlemmer til Folkekirkens lands 

             råd. 

Lemvig-Heldum Menighedsråd står gerne til rådighed hvis ovenstående tanker ønskes uddybet, og vi håber, 

at ovenstående forslag vil indgå i de kommende drøftelser i udvalget.  

 

Lemvig, den 28. oktober 2013 

 

Lemvig-Heldum Menighedsråd 

Kaj Gøtzsche, formand 

Harald Schrøder, næstformand 


