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Legitimitet

Det bliver udøvet:

• både med en bevidsthed fra myndighedernes side om at de har ret til at 

styre

• og med en tilsvarende folkelig anerkendelse af de styrende 

som autoritet, altså som en legitim magt
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Legitimitet

▪ Legitimitet er den form for omdømme, der i omverdenens øjne giver 
organisationen dens ret til at eksistere, juridisk, moralsk, etisk.

▪ Legitimitet er meget mere end menighedsrådets årlige menighedsmøde

▪Et godt omdømme betyder alt, når man 
ikke har det
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▪ Menighedsrådene smider om sig med penge til dyre designmøbler og 

lamper i millionklassen, samtidig med de hælder vand ud af ørene over 

den skrantende økonomi. " Farisærer" kaldes den slags i Bibelen.

▪ Kirkerne smider om sig med skatteborgernes penge; penge jeg og andre, 

der er meldt ud af Folkekirken, modstræbende betaler, men som vi er 

tvunget til, og hvor mange borgere i Danmark er egentlig klar over, at de 

såkaldte ”frivillige" i menighedsrådene landet over modtager pæne 

honorarer for deres menighedsråds arbejde, nogle sågar over 100,000 kr. 

om året, men gennemsnittet er omkring 50,000 kr.?
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Et bud

▪ ‘Når-kristne’ bruger ikke kristendommen til at tolke deres liv og har ikke 

noget umiddelbart behov for kristendommen, men kan få det, når de 

bliver gamle eller syge. 

▪ De ‘når-kristne’ er glade for folkekirken som institution, betaler gladeligt 

kirkeskat og forventer, at præsterne er troende. 

▪ Jo mindre man selv tror, jo mere har man brug for nogen til at tro på sine 

vegne.

▪ ‘Når-kristne’ er den vigtigste faktor for folkekirkens legitimitet.

Iben Krogsdal
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Folkekirken i østjylland - et ungt bud

Tradition giver legitimitet

https://youtu.be/P8I_vqObK2c
https://youtu.be/P8I_vqObK2c


Et tredje bud

▪ Grundlæggende kan man sige, at legitimitet er noget, vi gives af 
andre.

▪ Et menighedsråds legitimitet grunder sig på, at det er valgt ved 
et demokratisk valg. Det samme er præsterne.

▪ For et par generationer siden var omkring 90 procent medlem, 
og det var med til at give folkekirken legitimitet. I dag er omkring 
75 procent medlem, og derfor kan man spørge, om der er rokket 
ved folkekirkens legitimitet. -Det mener jeg ikke.

▪ Det, der for mig er med til at give folkekirken legitimitet, er både 
det store medlemstal og det faktum, at danskerne ikke blot vil 
have en kirke. De vil også være kirke, der samtidig understreger, 
at fundamentet for kirkens legitimitet er forkyndelsen af 
evangeliet om Jesus Kristus.

Biskop Henning Toft Bro
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”Folkekirkens legitimitet kan ikke længere aflæses af 
antal medlemmer eller aktiviteter, men af, om den gør en 
forskel i samfundet. 
Den vil i højere grad vende sig mod de lokalsamfund, som den 
fra tidernes morgen var med til at bygge.
Folkekirken 3.0 vil vende sig ud og være del af det lokale.”

Provst Esben Thusgaard
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”Menighedsrådet skal forene kald og kompetence. 
Denne helt nødvendige tankegang er desværre ikke indbygget 
i den nye lov fra april i år. Her satser man ensidigt på den 
såkaldte  ‘demokratiske legitimitet’, sådan som verdslige 
valgeksperter forstår den.

Men kristendommen lever ikke af demokrati alene. 
Tværtimod er der brug for, at folkekirken tager bestik af, at 
den - som alle andre store kulturinstitutioner i Danmark - må 
sikre en ledelse, hvor græsrødderne, ildsjælene og de 
sagkyndige arbejder sammen.”

Hans Raun Iversen, lektor emeritus



▪ I hvor høj grad er det din opgave som menighedsrådsmedlem at arbejde 

for kirkens legitimitet i lokalsamfundet?

▪ Hvor er grænserne og hvem skal ellers bidrage?
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I praksis? Nogle bud.

▪ Fortæl om arbejdet til sognets beboere

▪ Synliggør menighedsrådsmedlemmerne, så folk ved, hvem der bestemmer.

▪ Involver andre

▪ Tal med én tunge

▪ Vær fornuftig og mådeholdne

▪ Vær offensiv i forhold til presse og medier 

▪ Arbejd på en positiv kontakt til pressen, dagblad, radio/lokalradio mv. 
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