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Landsforeningen af menighedsråds årsmøde 



Lokalsamfund

ByLand

Kirken på land / Kirken i Byen –
et modsætningsforhold?



Sognekirke

Den multilokale 
kirke?

Folkekirke

Hvem skal – lokalt og overordnet - løfte udfordringen i folkekirken?



Hvordan er Folkekirken relevant?

Folkekirkens mission som kristen kirke er at forkynde Kristus som hele verdens
frelser. Dette udgangspunkt er lovgivningsmæssigt bestemt i Grundloven,
der bestemmer folkekirken som den evangelisk-lutherske kirke. Forkyndelsen
bygger på den grundforudsætning, at mennesker ikke ved egen
indsats kan gøre sig fortjent til noget over for Gud, men kun kan modtage alt
fra Gud i troen på Jesus Kristus. Kirkens overordnede opgave danner udgangspunkt
for de konkrete former, kirkelivet får i sogn, provsti og stift. Alle
konkrete målsætninger må dybest set tjene denne opgave.

Betænkning 1477
Opgaver i sogn, provsti og stift
Betænkning fra Arbejdsgruppen
om ændring af den kirkelige struktur
Kirkeministeriet - Juli 2006



Betænkning 1544
Folkekirkens styre
Betænkning fra udvalget om en mere 
sammenhængende
og moderne styringsstruktur for folkekirken
Kirkeministeriet - April 2014

Folkekirken bidrager ved sin bredde og ved, at et meget stort flertal af
alle indbyggere ønsker at gøre brug af folkekirken ved de centrale
begivenheder i livet, samt ved mange lokale, diakonale initiativer til en
folkelig og samfundsmæssig sammenhængskraft.
Folkekirkens betydning for sammenhængskraften afspejles bl.a. i
brugen af folkekirken som samlingssted for alle danskere uanset religiøst
tilhørsforhold ved markeringen af visse officielle begivenheder.
Folkekirken indgår også i nogen grad i et samspil med institutioner som
folkeskolen og Danmarks Radio.
Folkekirkens bidrag til sammenhængskraften afspejles også i, at folkekirken
har ansvaret for sikring og vedligeholdelse af den meget store del
af den danske kulturarv,









Folkekirke 1.0 Folkekirke 2.0 Folkekirke 3.0

Folkekirken er Myndighed/
øvrighed

Organisation Del af lokalsamfund

Folkekirken er optaget af Vejledninger, cirkulærer og 
regulativer.

At alle får det samme At være del af lokalt 
netværk / civilsamfund

Folkekirken retter sig mod Sognet Medlemmer, der bor i 
sognet

Potentielt alle

Artefakter Højmesse og kirkelige 
handlinger

Kirkelige aktiviteter Stiller spørgsmål / rammer 
/ faciliterer

Præstens faglighed
udspiller sig i

Prædiken Prædiken/ undervisning/ 
individuel sjælesorg

Udfolder sig i netværk

Succeskriterie At det sker Kvalitet / høj medlemspct. Deltagelse & inddragelse

Hvor 
Hvad forkyndes

I kirkerummet
Den almægtige

I kirke & sognegård
Den inkarnerede

Kirke og hvor som helst
Den treenige

Ledelse Indenfor hierarkiet Som selvledelse I netværk



Hvordan er Folkekirken relevant?

- Ved at stille sig til rådighed
- Ved at stille fælles og vedkommende spørgsmål
- Ved at bidrage til det fælles liv i lokalsamfundet



Ved at stille sig til rådighed:



Fra mono- til poly-
funktionalitet!



Ved at stille fælles og vedkommende spørgsmål 

Hvad skal vi med skolen?

Fælles om det sociale ansvar?

Hvad er sundhed?
Find selv på flere fælles spørgsmål – der optager os!



Ved at bidrage til det fælles liv i lokalsamfundet



Hvad har Folkekirken at gøre i et moderne samfund?

- Den skal gøre nytte (hvordan?)
- Den skal stille de relevante spørgsmål (hvilke?) 
- Ikke alene forkynde, men i praksis vise, at med troen er det altid et ekstra perspektiv på alting! (Hvor?)

Folkekirkens mission:

- At være kit og cement i kulturen





Hvem skal bærer viden og udvikling videre når projektet afsluttes?

Den multilokale 
kirke?


