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Vedr. debatoplæg fra udvalget om en mere sammenhængende og moderne 

styringsstruktur for folkekirken 

 

Frivilligt Drenge- og Pigeforbunds (FDF) hovedbestyrelse har behandlet 

Ministeriet for Ligestilling og Kirkes debatoplæg om fremtidig styringsstruktur for 

folkekirken og ønsker at afgive nedenstående høringssvar. Høringssvaret 

indeholder følgende: 

 

 Værdsættelse af, at frie kirkelige organisationer er tænkt med i 

debatoplægget 

 Glæde over, at der er arbejdet med pejlemærker for folkekirken, men 

mangler dog et yderligere pejlemærke omkring frivillighed og har 

kommentarer til en række af de øvrige 

 Klar anbefaling af model 3: Kirkeråd med udvidet kompetence for både 

indre anliggender og fælles økonomi 

 Anbefaling af at der dannes ét råd med samlet kompetence i forhold til 

indhold og økonomi og med også frie kirkelige organisationer som 

fuldgyldige medlemmer 

 

Indledende bemærkning 

Først vil FDF gerne udtrykke stor værdsættelse af, at de frie kirkelige 

organisationer er tænkt med i debatoplægget. Det har altid været et grundsyn i 

de kirkelige børne- og ungdomsorganisationer, at folkekirken er udtryk for et 

familieskab, hvor de forskellige led har hver sin opgave, men tilsammen udgør 

folkekirken. De frie kirkelige organisationer løser en lang række kirkelige 

kerneopgaver, og derfor er tiden også inde til at tænke én folkekirke, og ikke som 

det ofte har været i to eller flere søjler med den officielle kirke som én søjle og de 

frie kirkelige organisationer som en anden. Kirken er, hvor evangeliet forkyndes, 

og der bør tænkes én folkekirke med mange indgange og rum. 

 

De frie kirkelige organisationer skal ikke tænkes med i en folkekirkelig struktur 

blot fordi de er organisationer, men fordi de besidder en faglighed vedrørende 

kirkens kerneopgaver; diakoni, mission og undervisning. Derudover sidder de 

frivillige organisationer med en dyb erfaring med, at der kan samarbejdes på alle 

niveauer med respekt for forskelligheden. At vælge en bestyrelse/et råd er ikke 

udtryk for, at nogle få tager magten og dermed friheden fra det lokale arbejde. En 

valgt bestyrelse/råd ved, at dens opgaver skal forvaltes ansvarligt i dyb respekt 

for mangfoldigheden og rummeligheden.  

 



  

 

Bemærkninger til de seks pejlemærker 

FDF ser det som en stor styrke, at der i debatoplægget er beskrevet seks 

pejlemærker, der sætter ord på og definerer, hvad det vil sige at være folkekirke i 

2013. Det er nogle pejlemærker, der fremadrettet i høj grad kan bruges i den 

grundlæggende samtale om at være relevant og vedkommende folkekirke.  

 

FDF vil dog gerne pege på, at der, set med vores øjne, mangler et pejlemærke 

omkring frivillighed/det almene præstedømme. Det er helt afgørende for 

folkekirken, at frivillige løfter med og sammen skaber kirke. Man kan ikke 

forestille sig en evangelisk-luthersk kirke, hvor det ikke er det almene 

præstedømme i form af blandt andet frivillige, der bærer kirken, og det er derfor 

et afgørende pejlemærke. 

 

Det andet pejlemærke om folkekirkens tilstedeværelse overalt i landet, er vi 

naturligvis helt enige i, og bemærker også at der er opmærksomhed på, at rigtigt 

mange mennesker møder kristen forkyndelse og kirken gennem de frie kirkelige 

organisationer, ikke mindst de kirkelige børne- og ungdomsorganisationer. I den 

forbindelse er det helt centralt at fastholde, at ”ønsker fra f.eks. frie kirkelige 

organisationer om præsters medvirken kan imødekommes ved, at præster, der er 

villige til at påtage sig dette, af biskoppen kan blive bevilget ”forlagt tjeneste” og 

dermed løse opgaven som en del af deres tjenstlige arbejde”. Det er for den 

fremtidige tilstedeværelse overalt vigtigt, at dette fortsat er en mulighed der ses 

velvilligt på af ALLE biskopper og ikke blot nogle.  

 

Pejlemærket omkring præstens uafhængighed kunne få mere relevans ved, som 

det også gøres i afsnittet, at pege på ændringen af menighedsrådsloven i 2007, 

hvor det blev bestemt, at menighedsrådet har ansvar for både kirkelige og 

administrative anliggender i sognet. Det er et vigtigt pejlemærke, at det er 

menighedsrådet – inkl. præsten eller præsterne, der har ansvaret for at lede det 

kirkelige liv i sognet, såvel for så vidt angår rammerne som indholdet. Dette 

inkluderer naturligvis også præsternes uafhængighed, men det bør være 

samspillet mellem lægfolk og præster, der er det vigtige pejlemærke, og ikke 

præstens uafhængighed, der jo udelukkende er ved udøvelsen af de pastorale 

forpligtelser og ikke vedrører sognets visioner og mål.  

 

Pejlemærket omkring rummelighed og frihed er og har altid været central for en 

levedygtig folkekirke. Det handler om en rummelighed, der naturligvis skal 

anerkendes af alle parter i folkekirken. Folkekirken kan kun overleve som 

folkekirke, hvis der er rummelighed og frihed, lige såvel som rummelighed og 

frihed kræver en folkekirke. Tingene hænger uløseligt sammen. FDF og andre 

kirkelige børne- og ungdomsorganisationer er lokalt engagerede også de steder, 

hvor rummeligheden og friheden kan være udfordret, og er på den måde med til 

at sikre rummelighed og frihed i folkekirken.  

 

Vi er grundlæggende enige om det femte pejlemærke om folkekirkens enhed, og 

vigtigheden i at holde fast i, at sognene er en del af én folkekirke. Dog virker det 

som en unaturlig begrænsning at sætte tal på antallet af menigheder. Hvem ved, 

hvor mange sogne og menigheder fremtiden vil byde på, men vi forventer og 

ønsker stadig, at det er én folkekirke. Pejlemærket bør derfor hedde ”Mange 



  

 

menigheder – én folkekirke”. Pejlemærket ligger også naturligt op til, at for at have 

én folkekirke er nødvendigt med et forum, hvor der kan føres en kontinuerlig 

samtale mellem lægfolk og gejstlige om det, der er vigtigt for folkekirken, et 

forum, der har initiativretten for folkekirkens fælles anliggender,  og hvor der ses 

langsigtet og overordnet på kirkens liv og vækst.  

  

 

Bemærkninger til modellerne om indre anliggender og folkekirkens økonomi 

Som allerede nævnt finder FDF det vigtigt, at der oprettes et folkekirkeråd, hvor 

der føres en kontinuerlig samtale om kirkens liv og vækst i et moderne samfund. 

Folkekirken står over for en række udfordringer, der ikke nødvendigvis kan løses 

på sogneniveau eller i folkekirkens nuværende struktur. Derfor vil vi på det 

kraftigste tage afstand fra de beskrevne modeller (model 1: Lovregulering med 

udgangspunkt i nuværende ordning vedr. både indre anliggender samt 

økonomien) hvor der ikke skabes rammer for at løse nogle af de udfordringer, 

folkekirken står over for. Det virker desuden som om, at der i model 1 for indre 

anliggender med ”en tydeliggjort indflydelse for biskopperne” (side 19) gives 

uforholdsmæssig stor indflydelse til de gejstlige på bekostning af lægfolket. Det 

er også FDFs vurdering, at model 2 i en eller anden af de beskrevne former ikke 

vil være tilstrækkelig til at få det forum, hvor fremtidens folkekirke kan 

debatteres og udvikles. Ganske vist er det et skridt i den rigtige retning, men det 

forekommer alligevel, at der ved en model 2 vil være en risiko for, at man ikke 

skaber den tilstrækkelige fornyelse og mulighed for at tænke på tværs. Dermed 

kan en sådan løsning ende med at skabe større frustrationer end den skaber nye 

muligheder. 

 

Det er således vores ønske, at der i fremtiden skabes rammer, hvor der kan føres 

en kontinuerlig samtale om kirkens anliggender, udfordringer og udvikling. Vi er i 

en tid, hvor det ikke er nok blot at fortsætte, som vi plejer. Folkekirkens store 

udfordring er at være kirke hvor folket er i en tid, hvor folket både fysisk og 

mentalt flytter sig. Men for at kunne være kirke på en fortsat nærværende og 

vedkommende måde må der også nødvendigvis være et sted, hvor man kan føre 

en konstruktiv samtale omkring udfordringer og prioriteringer. Den officielle kirke 

har et velorganiseret hierarki fra menighedsråd over provsti, stift og biskop til 

ministeriet. Derimod har de frie kirkelige organisationer altid stået uden for 

banen og forsøgt at spille bolden ind uden at vide, hvem man skulle spille til, og 

uden at vide, hvem der har lyst til at gribe bolden. Eksemplerne på dette er 

mange; BUSK, ny salmebog, SUK, kirkepiloter, dåbsklub, ungdomspræster, 

folkekirkens konfirmandcenter m.m. Disse eksempler er ikke specifikt relevante 

for organisationerne, men er anliggender for hele kirken, og organisationerne har 

altid været afhængige af, om der var en biskop eller minister, der ville gribe 

bolden og bære den videre. Der har manglet et formelt sted for en kontinuerlig 

samtale omkring disse anliggender. Hvor starter f.eks. en samtale omkring en ny 

salmebog? Om to år er konfirmanderne født efter ”den nye” salmebog blev 

udgivet. Salmebogen bliver ikke ved med at være ny, men der er ikke noget 

naturligt sted at starte samtalen om behovet for en ny salmebog.  

 

Derfor vil FDF klart anbefale model 3: Kirkeråd med udvidet kompetence for både 

indre anliggender og fælles økonomi. Det er også vores klare anbefaling, at det er 



  

 

ét råd, der har den samlede kompetence i forhold til indre og fælles anliggender 

og økonomi. Når målsætninger lokalt skal angives i forbindelse med 

budgetlægningen, og man dermed tænker indhold og økonomi sammen, så giver 

det dårligt mening at adskille indhold og økonomi på nationalt plan.  

 

Når det i debatoplægget side 43, linie 1 – 4 skrives, at økonomibestyrelsen kan 

iværksætte folkekirkelige fælles anliggender f.eks. vedrørende ”kommunikation, 

videndeling, undervisning, religionsmøde og mission” er det FDFs holdning, at det 

vil give mere mening at skrive, at initiativer kan f.eks. vedrøre gudstjeneste, 

undervisning, diakoni og mission for således at fastholde en sammenhæng med 

tidligere betænkninger. 

 

Vedrørende sammensætning af organet i model 3 ønsker FDF, at repræsentanter 

fra de frie kirkelige organisationer ikke blot har observatørstatus vedr. økonomi, 

men er fuldgyldige medlemmer i alle anliggender. Det kan være vanskeligt at 

adskille indhold og økonomi, og det vil derfor give mest mening ikke at skulle 

være observatører på nogle spørgsmål, men derimod være fuldgyldige 

medlemmer i alle spørgsmål. 

 

FDF bifalder også ideen om en idé- og dialogpartner for organet omkring nye 

initiativer (side 44, linje 6 – 10). Men vi finder ikke en institutionalisering af et 

årsmøde for stiftsrådene som værende en god model for dette. Når hele 

debatoplægget tydeligt viser, at frie kirkelige organisationer er en del af 

folkekirken, giver det ikke mening at lave en idé- og dialogpartner med kun dele 

af folkekirken. Der må derfor tænkes i et stormøde, hvor andre end blot 

stiftsrådene deltager. 

 

Som valgt repræsentant i et folkekirkeligt organ er det naturligvis afgørende at 

have et bagland, man repræsenterer. Dette gælder for alle valgte medlemmer, og 

det kræver naturligvis, at også frie kirkelige organisationer organiserer sig, 

således at når man vælges, repræsenterer man andre end sig selv. Dette er en 

opgave, som FDF er sikker på, at man med fordel kan vente med at finde en 

endelig løsning på, indtil man præcist kender organets opgaver. Dog vil vi klart 

anbefale, at det ene mandat fra de frie kirkelige organisationer tilfalder de 

kirkelige børne- og ungdomsorganisationer. 

 

 

Afsluttende bemærkning 

Folkekirken står over for afgørende udfordringer i fremtiden, og det er et stort, 

men nødvendigt skridt, at der nu er lavet et debatoplæg omkring fremtidens 

styringsstruktur for folkekirken. FDF finder det dog særdeles vigtigt, at vi denne 

gang kommer videre end blot at have haft debatten, og det er derfor vores store 

ønske, at man i det videre arbejde såvel i udvalget som politisk når frem til, at 

tingene godt kan være anderledes, end de er i dag og samtidig fastholde en 

fælles folkekirke. En folkekirke der ikke sikrer et rum for udvikling, afvikles. 

 

 

 

På vegne af FDFs hovedbestyrelse 



  

 

 

 

                                                      
Jonas Kolby Laub Kristiansen  Morten Skrubbeltrang 

Formand    Generalsekretær 

 

 

 

    

 

 


