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Kirkepolitiske opgaver og udfordringer

▪ Temadag den 11. oktober med Folketingets Kirkeudvalg. Åbenhed i forhold til folkekirkelige temaer.

▪ Kirkeminister Joy Mogensen har offentligt omtalt tre interesseområder:

• Den grønne omstilling

• Den sociale balance

• Den geografiske sammenhængskraft

▪ I Landsforeningen er vi bl.a. optaget af 

• Styringen og prioriteringen af folkekirkens fælles økonomi, Fællesfonden

• Forslag om en ny valgform ved valg til provstiudvalg og stiftsråd.

▪ Og så er det jo spørgsmålet, hvad I som provstiudvalgsmedlemmer er optaget af.

▪ Derfor har vi tilrettelagt dette programpunkt med en række valgmuligheder.
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Folkekirken og den geografiske balance

Kan f.eks. handle om

▪ Kirken på landet, kirken i byen

▪ Økonomisk udligning

▪ Fordeling af præstestillinger
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Folkekirken, klimaet og økologien

Kan f.eks. handle om

▪ Folkekirkens bidrag til den grønne omstilling

▪ Økologisk drift af præstegårdsjord

▪ Bæredygtighed
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Diakonien og den sociale balance

Kan f.eks. handle om

▪ Folkekirkens bidrag til den sociale balance

▪ Udviklingen og prioriteringen af det diakonale arbejde

▪ Samarbejde med kommunerne
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Styring af Fællesfonden

Kan f.eks. handle om

▪ Sikring af udviklingsmidler i folkekirken

▪ Fortsat demokratisering af Fællesfonden
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Valg til provstiudvalg og stiftsråd 

Valgene er udfordret af få afstemningsvalg ligesom menighedsrådsvalg.

For at bevare legitimiteten foreslår Landsforeningen, at fremtidige valg sker på en valgforsamling i 

provstiet:

▪ Alle menighedsrådsmedlemmer i provstiet (præster og lægfolk) mødes til valgforsamling

▪ Forsamlingen vælger de læge medlemmer og præsten til provstiudvalget

▪ Alle stemmer på alle

▪ Valgforsamlingen vælger også provstiets læge repræsentant til stiftsrådet

• Her har alene lægfolk stemmeret, da præster og provster vælger egne repræsentanter

▪ En illustration af forslaget ligger på disse gruppeborde

▪ Landsforeningen arbejder på at indføre valgformen i 2021

▪ Vi hører gerne jeres bemærkninger
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Andre emner

Borde, hvor emnet står åbent.

Det kan være en form for brainstorm.

Eller et tema. Nogen der er interesseret i at drøfte et bestemt tema?
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Inden valg af emne

Vi har brug for jeres tilbagemeldinger:

▪ Vælg en ordstyrer og en referent

▪ Referenten noterer 

• de vigtigste udfordringer på området

• forslag til løsninger

• budskaber til Folketinget

▪ Ordstyrer eller referent bringer den vigtigste pointe til forsamlingen i opsamlingen
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Valgmuligheder

▪ Folkekirken og den geografiske balance

▪ Folkekirken, klimaet og økologien

▪ Styring af Fællesfonden

▪ Valg til provstiudvalg og stiftsråd 

▪ Foreslåede emner

• 1

• 2

• 3

▪ Brainstorm-grupper

▪ Håndsoprækning og fordeling af borde
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