
8c. Folkekirkens tilstedeværelse i hele landet

Oplæg til drøftelse



Nyt pejlemærke for Landsforeningens arbejde

Bestyrelsen har formuleret følgende nye pejlemærke:

Folkekirken bør være til stede lokalt og på mange forskellige måder i 

samfundet – med gudstjeneste, sjælesorg, undervisning og diakoni
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Betydninger af folkekirkens tilstedeværelse

• Adgang til gudstjenester, kirkelige handlinger og muligheden for at tale 
med en præst

• Lokale lægfolk, som vil påtage sig et ansvar for kirkens liv og vækst

• De fysiske rammer: kirken, kirkegården, præstegården, sognegården

• At være kulturbærer lokalt (sang og musik, kunst og folkeoplysning) og 
formidler af kristen tro og kulturarv i f.eks. skolen 
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Betydninger af folkekirkens tilstedeværelse

• At være tilstede diakonalt

• At være tilstede digitalt

• At være tilstede i medierne

• At være kirke, hvor der ikke er en organiseret sognemenighed til at kalde 
præsten, og hvor kirken i stedet må sende en præst: på institutioner, i 
særlige funktioner eller over for særlige målgrupper
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Spørgsmål til debat

• Hvilken betydning har præsten for folkekirkens tilstedeværelse lokalt?

• Hvilke opgaver, som i dag typisk løftes af præsten, ville kunne udføres af 
andre, herunder f.eks. af kirkekulturmedarbejdere, af menighedsrådet eller 
af frivillige? 
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Spørgsmål til debat

• Hvilke argumenter skal ligge til grund for fordelingen af præster mellem de 
forskellige dele af landet?

• Hvilken betydning skal det have for præstefordelingen, at nogle provstier har en 
bedre økonomi end andre?
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Spørgsmål til debat

• Hvilken betydning har kirkens bygninger for folkekirkens tilstedeværelse? 
• At kirken holdes åben 

• At kirkegården er velvedligeholdt 

• At der er lys i præstegården 

• At der er lokaler i f.eks. sognegården til lokalsamfundet og kulturelle aktiviteter
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Spørgsmål til debat

• Hvordan skal den økonomiske situation håndteres i de dele af landet, hvor 
man oplever fraflytning og faldende indtægter?

• I hvor høj grad skal folkekirken i hele landet løfte denne opgave som et 
fælles ansvar?
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Spørgsmål til debat

• Hvem har ansvaret for kirkens liv og vækst, for økonomien og 
aktiviteterne, dér, hvor der ikke er en organiseret sognemenighed til at 
kalde præsten, og hvor kirken i stedet må sende en præst; i særlige 
funktioner og over for særlige målgrupper? 
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Spørgsmål til debat

• Hvad har menighedsrådene mest brug for for at kunne tage ansvar for de 
opgaver og udfordringer, som folkekirken står overfor?

• Hvordan værner vi om menighedsrådenes betydning for det nære og det 
særegne i en tid med demografiske og økonomiske forandringer?
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Folkekirken bør være til stede lokalt og på mange forskellige måder i 

samfundet – med gudstjeneste, sjælesorg, undervisning og diakoni

Bestyrelsen opfordrer til, at dette oplæg
til delegeretmødet om folkekirkens tilstedeværelse

også bliver anvendt i distriktsforeningerne,
menighedsrådene, provstiudvalgene og stiftsrådene. 
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