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Distriktsforeningen af Menighedsråd i København 

Bestyrelsens årsberetning 2020 

DISTRIKTSFORENINGENS BESTYRELSE OG ARBEJDSOMRÅDER 

2020 blev året, hvor den virtuelle verden for alvor holdt sit indtog. Distriktsforeningen nåede at 
afholde ét enkelt kursus og den ordinære generalforsamling med fysisk fremmøde, inden landet 
lukkede ned den 11. marts 2020. Bestyrelsen ser med glæde tilbage på, at vi fik afholdt 
generalforsamlingen på traditionel vis, og at vi kunne byde velkommen til Ole Meldgaard fra 
Natanaels Sogn og Vibeke Kirst, Vanløse Sogn som nye bestyrelsesmedlemmer den 4. marts 2020.  
 
Sognepræst Per Damgaard Pedersen, Kingo-Samuel Sogn har deltaget i bestyrelsens møder siden den 
3. november 2020. I 2017 blev han valgt ind i Landsforeningens bestyrelse som præsterepræsentant, 
mens han var præst i Kolding. Per Damgaard Pedersen blev ansat som præst i København den 1. juni 
2020, og København fik på den måde en repræsentant for præsterne i Landsforeningens bestyrelse. 
 
Trods nedlukningen har bestyrelsen afholdt seks bestyrelsesmøder i 2020. Der har været meget 
administrativt og organisatorisk arbejde med at få foreningens inspirationsevent den 19. september 
op at stå. Den webplatform, som blev etableret i 2019 til brug for eventet, er blevet videreudviklet. 
Der er blevet arbejdet med foreningens visuelle udtryk, og vi har fået et par bannere (roll ups), som 
kort fortæller om Distriktsforeningen. Bannerne blev brugt første gang på eventet og senere som 
markering af indgangen til mødelokalet for en debataften afholdt af foreningen. Det vil være oplagt at 
bruge bannerne til synliggørelse af Distriktsforeningen ved andre lejligheder i Stiftet og provstierne, 
når vi igen kan samles fysisk.  
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Inspirationsevent 
Inspirationseventet blev afholdt som planlagt og i henhold til de på det tidspunkt gældende corona-
restriktioner. Bestyrelsen overvejede at aflyse eventet i sidste øjeblik, da der kom nye restriktioner i 
dagene op til eventet. Restriktionerne var dog ikke af en karakter, der gav os et juridisk grundlag for at 
aflyse. Ydermere blev eventet afhold på en lokalitet, der både havde tilladelser og 
sikkerhedsforanstaltninger på plads. Alt blev afviklet professionelt og med sikker hånd af 
lokaleudlejerne. Der var spændende indlæg fra flere sogne i Distriktsforeningen. Bemandede stande 
med plakater, videoer, bøger og brochurer gav rige muligheder for direkte samtaler med 
indlægsholderne og andre deltager i behørig corona-afstand.  
 
Fremmødet på eventet var mindre end oprindeligt forventet, hvilket formodentligt kan tilskrives 
coronaen. Den efterfølgende evaluering viste, at deltagerne havde været godt tilfredse med eventet. 
Eventet fik således en gennemsnitlig score på 4,1 ud af 5, mens det nye banner scorede 4,4. På 
spørgsmålet ville du anbefale et tilsvarende inspirationsevent til andre svarede 91% ”helt sikkert” og 
9% ”muligvis”. Bestyrelsen ser et stort potentiale i eventet og vil gerne gentage det. Landsforeningen 
har endvidere udtrykt ønske om at få drejebogen for eventet med henblik på at bruge den til 
inspiration for andre. 
 
Debataften om lønforhandlingsretten 
Bellahøj Kirke blev i november 2020 rammen om en debataften, hvor Landsforeningens formand for 
bestyrelsens personaleudvalg Inge Kjær Andersen talte om erhvervelse af lønforhandlingsretten for 
kirkens funktionærer. Vi fik både en historisk gennemgang af, hvornår emnet har været behandlet på 
Landsforeningens delegeretmøder, samt hvilken indflydelse Landsforeningen og dermed 
menighedsrådene har på lønforhandlingerne i dag. Landsforeningen har således været inviteret med 
på sidelinjen siden 2007, men det er Kirkeministeriet, der har vetoret. Det blev pointeret, at i alle 
andre forhold er der ikke nogen over eller under menighedsrådet. Det gælder kun for 
lønforhandlingsretten. Der udspandt sig en livlig debat efter Inge Kjær Andersens indlæg med 
tilkendegivelser både for og imod en erhvervelse af lønforhandlingsretten. Emnet vil blive drøftet på 
delegeretmøde i 2021. Landsforeningen har til det brug udarbejdet et fyldigt politisk oplæg. 
 
Velkomstbrev 
Selvom vi for længst er gået over til elektronisk post, valgte bestyrelsen at udsende sit velkomstbrev 
til de nyvalgte menighedsrådsmedlemmer både i en elektronisk og fysisk udgave. En af 
udfordringerne for sådanne udsendelser er adgangen til medlemmernes private e-mail- og 
postadresser. Ved menighedsrådsvalget i 2020 havde Landsforeningen imidlertid fået tilladelse til at 
modtage disse oplysninger om medlemmerne og videreformidle dem til Distriktsforeningen. 
Bestyrelsen har efterfølgende erfaret, at det ikke er alle medlemmer, der har modtaget 
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velkomstbrevet. Dette kan skyldes beklagelige fejl i adresserne eller, at de slet ikke har været oplyst. 
Hvis I ikke har modtaget direkte e-mails fra distriktsforeningen, kan vi derfor kun opfordre til, at I 
oplyser jeres e-mail og også gerne postadresse til bestyrelsen ved at udfylde formularen her: 
Kontaktdata.  
 
Hjemmeside 
Af årsberetningen for 2019 fremgik det, at bestyrelsen fremover ville benytte den side, som 
distriktsforeningen havde fået tildelt under Landsforeningens hjemmeside.  
Det har siden vist sig, at denne mulighed ikke kan opfylde foreningens kommunikationsbehov til 
medlemmerne. Vi har derfor omformet den webplatform, der blev udviklet til inspirationseventet 
således, at den også kan fungere som hjemmeside med oplysninger om foreningens øvrige aktiviteter. 
De tidligere årsberetninger, regnskaber mm kan nu hentes herfra: Historiske dokumenter 
 
MENIGHEDSRÅDENES I EN CORONA-TID 
Corona-pandemien ramte menighedsrådene lige midt i et valgår og så ovenikøbet samtidig med, at en 
hel ny valgform skulle stå sin ilddåb. Det betød, at vi fik en vanskelig optakt til valghandlingen og 
restriktioner, der skulle håndteres under selve valghandlingen. Det er vores indtryk, at 
menighedsrådene i vores medlemskreds trods alt kom nogenlunde helskindet igennem valgene. 
 
Den nye valgform 
Formålet med den nye valgform er jf. Kirkeministeriet at sikre menighedsrådenes legitimitet gennem 
en aktiv valghandling på en valgforsamling. Tidligere kunne et menighedsråd i princippet være 
selvsupplerende, hvis det da ikke tilhørte et af de få sogne, hvor det kom til et decideret kampvalg 
mellem flere lister. En af de anker, der har været fremført mod opstillingsmetoden for kandidater og 
stedfortræder på valgforsamlingen er, at det ikke er muligt at opstille personlige stedfortræder. 
Valget på valgforsamlingen foregår som personvalg, og får en person forfald, vil det altid være den 
første valgte stedfortræder, der kommer ind. Dette er blevet rejst som et problematisk forhold af et 
sogn et andet sted i landet, som gerne så fredsvalg af kandidater fra forskellige kirkelige grupperinger. 
Bestyrelsen hører gerne om lignede eller andre udfordringer i forhold til den nye valgform. 
 
Lukning af kirkerne 
I marts 2020 oplevede kirkerne sammen med alle offentlige institutioner en total lukning for kirkernes 
gudstjenester og øvrige indendørs aktiviteter pga. corona-pandemien. Samtidigt blev alle frivillige 
foreninger og trossamfund uden for folkekirken på det kraftigste opfordret til at gøre det samme, 
men her var der altså tale om en opfordring og ikke et direkte krav 
(https://www.km.dk/aktuelt/singlevisning/kirker-er-omfattet-af-corona-lukning). Efter ca. 10 ugers 
pause kunne kirken forsigtigt åbne igen. Os bekendt er det første gang i Danmark, at kirkerne er 
blevet tvangslukkede i så lang en periode. 
 

https://docs.google.com/forms/d/1s4LYJpmxvAX0FLPBIovvKflG7nQ6cBAT02O64Andzsg/edit
https://www.menighedsraad.dk/distriktsforeninger/find-din-distriktsforening/distriktsforeningen-af-menighedsraad-i-koebenhavn/
https://distriktsforeningenikobenhavn.dk/course/index.php?categoryid=3
https://www.km.dk/aktuelt/singlevisning/kirker-er-omfattet-af-corona-lukning
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Corona-situationen blev som bekendt forværret i løbet af efteråret. Da vi nærmede os juledagene, og 
der igen var indført strammere corona-restriktioner med lukning af kulturinstitutioner, blev der fra 
flere rejst et krav om at lukke kirkerne i julen. Den 18. december havde ikke mindre end 1500 
præster, organister og kirkesangere skrevet under på et brev med en opfordring til at lukke kirkerne 
eller som minimum forbyde sang i kirkerne. Fra regeringens side blev der i lang tid hold fast i, at det 
var sikkert at holde julegudstjenester pga. de meget skrappe begrænsninger for antallet af deltagere, 
hygiejnetiltag m.v. Efter et noget broget forløb kom der Lillejuleaften en opfordring fra landets 
biskopper til menighedsrådene om at aflyse gudstjenesterne resten af året. Det betød, at 
menighedsrådene måtte samles til ekstraordinære virtuelle rådsmøder mindre end 24 timer inden, de 
første juleaftensgudstjenester skulle have været afholdt.  
 
Forholdene for kirkerne under corona-tiden og ikke mindst forløbet op til julens gudstjenester kalder 
på evaluering og eftertanke i forhold til vores selvopfattelse. Ser vi os i højere grad som en kirke og et 
trossamfund end en kulturinstitution, eller er det omvendt? Et andet spørgsmål der melder sig. Ser vi 
det enkelte sogn som en selvstændig enhed, der selv kan træffe beslutning om, hvorvidt en kirke skal 
holdes åbent for gudstjenester og andre aktiviteter eller skal sådanne beslutninger træffes på 
stiftsplan eller af et fælles bispekollegie? Det er naturligvis underforstået, at kirkerne ligesom andre i 
det danske samfund følger landets love.  
 
LANDSFORENINGEN AF MENIGHEDSRÅD FRA DISTRIKTSFORENINGENS VINKEL  
Landsforeningens års- og delegeretmøde blev i 2020 flyttet flere gange og endte med at blive afholdt 
som et virtuelt endagsmøde den 31. oktober. Der var betydeligt færre deltagere end normalt og 
debatten følgelig heller ikke så intens. Distriktsforeningens bestyrelse finder, at den digitale platform, 
der blev brug til afvikling af mødet godt kunne have være introduceret bedre. Det gælder ikke mindst 
mht. afstemningerne. Dirigenterne kunne endvidere have været skarpere ikke mindst under punktet 
om forhandlingsretten. Generelt oplevede vi, at deltagerne skulle være meget hurtig, hvis de 
undervejs fandt ud af, at de ønskede ordet til et emne. Samlet set betragter vi det dog som rigtigt og 
meningsfuldt, at mødet blev gennemført. 
 
Landsforeningen har ydet en stor indsats under hele corona-pandemien med at informere og 
inspirere kirkerne. Her kan nævnes deltagelse i folkekirkens taskforce, løbende opdatering af 
hjemmesiden om restriktioner samt inspiration til, hvordan vi kan være kirke under corona. 
Distriktsforeningens bestyrelse finder, at Landsforeningen fortjener stor ros for dens aktive rolle 
under hele corona-forløbet.  
 

På bestyrelsens vegne 
Margrethe Winther-Nielsen, Formand 

 
 

 


