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FORMANDENS BERETNING
Generalforsamling for Fyens Stifts Menighedsrådsforening, 8. marts 2014
Det må altid være en foreningsbestyrelses opgave at arbejde efter de mål, som foreningen har fastsat.
Fyens Stifts Menighedsrådsforening har i sine vedtægter klare mål: For det første at skulle samle
menighedsrådenes medlemmer til drøftelse af fælles anliggender og styrkelse af det folkekirkelige
fællesskab. For det andet at skulle bidrage til løsning af folkekirkelige opgaver og arbejde på at fastholde og
udbygge den indflydelse, som menighedsrådene har ifølge lovgivningen.
Dette sker i høj grad gennem de kurser og møder, som foreningen arrangerer for
menighedsrådsmedlemmer og provstiudvalgsmedlemmer, og vi kan glæde os over at omkring 1400 har
deltaget i 2013
Siden sidste generalforsamling har der været afholdt tre kurser for menighedsråds-medlemmer: Først et
kursus om budget og regnskab. Derefter to kurser primært for kontaktpersoner, det ene om
lønforhandling, og det andet om de mange andre opgaver menighedsrådene har i forhold til ansatte.
Desuden er der afholdt et kursus målrettet provstiudvalgsmedlemmer. Og så nævner jeg lige, at der op til
årsmødet sidste år var en række kurser målrettet andre af menighedsrådets funktioner – så vi er kommet
godt omkring i rådsarbejdets mange opgaver.
Som undervisere har vi brugt fra stiftet Asger Gewecke og Pernille Hach Petz, samt provsten fra Hjallese
provsti Paw Kingo Andersen.
Siden sidst har der også været afholdt to temadage, den første i efteråret med ”Menighedsrådets visioner
og mål” og den anden her i foråret med ”Virksomhedskultur i folkekirken. Disse temadage adskiller sig fra
vores kurser, som jo af mange gode grunde er bestemt af lovgivning omkring funktioner og opgaver i
menighedsrådene. Temadagene kan derimod i højere grad åbne for visioner for menighedsarbejdet i vores
stift. Disse temadage er gode at deltage i, her sidder vi rådsmedlemmer ikke med ansvaret, men kan blive
fyldt på og inspireret. Ved den første temadag havde vi besøg af proceskonsulent Sabine Kleinbeck, og ved
den anden af vores egen biskop Tine Lindhardt og af konsulent Gertrud Iversen og direktør Svend Løbner.
Kurser og temadage tilrettes i nært samarbejde med stiftet, og stiftes medarbejder bruges som
undervisere. Det er et samarbejde, vi sætter pris på, for det giver gode kurser, og stiftes medarbejdere
bliver kendte af menighedsrådsmedlemmerne, og det bliver derved lettere at søge råd hos disse
medarbejder i hverdagen.
I Fyens Stifts Menighedsrådsforening tror vi på samarbejde, vi har noget sammen i stiftet.
Tak til kursusudvalget for det store arbejde, og jeg ved, at de ser frem til, at mange
menighedsrådsmedlemmer og provstiudvalgsmedlemmer også møder op den kommende periode – som
udvalget er i fuld gang med at planlægge. Og så en opfordring, deltag i kurser og temadage, og kom gerne
med ideer til indhold.
Kursusvirksomheden kan givetvis udvikles med flere og bedre kurser, ligeledes har vi også et stort ønske
om, at kurser for provstimedlemmer også kommer til at ligge i dette regi. Der er noget flot ved, at vi
arbejder sammen om kursusvirksomheden i Fyens Stift, og distriktsforeningen er en naturlig ramme derom.
Folkekirken har fået ny minister. Jeg skal ikke her kommentere på partiforhold – selv om det er uændret men kan kun håbe, at vi nu har en minister, som er mindre statskirkelig i sin tilgang til folkekirken. Store
ændringer er sket med vielse af homoseksuelle. Det havde set noget kønnere og mere folkekirkeligt ud,
hvis disse ændringer var sket nedefra med udgangspunkt i en ændring af ægteskabslovgivningen og ikke
som det skete, som en politisk manifestering og desværre som en meget statskirkelig udgave af slagsen.
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En vielseshandling med Guds velsignelse som det bærende element skal ikke bruges til politisk vinding. At
leve under Guds velsignelse er ikke en gave fra en regering, ej heller er det en rettighed. Guds velsignelse er
en gave fra Gud.
Vi har i den forløbne periode skulle forholde os til et debatoplæg om ”en mere sammenhængende og
moderne styringsstruktur for folkekirken”. Et udvalg - nedsat af regeringen - fremlagde et sådant oplæg i
form af en rapport, og i august var der et møde med stor deltagelse på Syddansk Universitet, hvor udvalget
med formand Hans Gammeltoft-Hansen redegjorde for rapportens indhold.
Herefter var en livlig debat, som viste at man her i Fyens Stift var noget skeptiske ved forslaget. Rapporten
og dens indhold blev ligeledes taget op ved Stiftsdagen i september.
Vi har fra bestyrelses side i lighed med mange andre indsendt i høringssvar, og jeg citerer svaret:
Først er det vigtigt for os, at eventuelle ændringer ikke på nogen måder fører til en adskillelse af stat og
kirke, ej heller er en forberedelse til en sådan adskillelse.
Samtidig understreger vi, at vi ikke ønsker et landskirkeråd.
I forhold til de indre anliggender som ritualspørgsmål, alterbøger, bibeloversættelse og salmebog finder vi,
at man i situationen nedsætter et ad hoc udvalg på ministerens og/eller biskoppernes foranledning.
I forhold til den økonomi, som i dag alene forvaltes under ministerens ansvar, finder vi, at det vil være
formålstjenstligt at nedsætte et nationalt folkekirkeligt udvalg, som sammen med ministeren forvalter de
midler, der ligger i Fællesfonden. Minister og udvalg skal forpligtes på enighed.
Her i foråret vil udvalget så fremlægge sin betænkning, og det skal blive spændende at se, hvilken retning
det går!
Fyens Stifts Menighedsrådsforening er repræsenteret i landsforeningen med hele tre medlemmer i
hovedbestyrelsen: Erik Vind, Finn Poulsen og Lone Wellner Jensen, sidstnævnte valgt iblandt de gejstlige.
Det er godt og glædeligt, vi fra Fyens Stift er så velrepræsenteret i landsforeningen.
I landsforeningen foregår en diskussion om distriktsforeningernes fremtid. Det er en diskussion, der
optager os i bestyrelsen, og jeg har plads i et udvalg, som landsforeningen har nedsat, og som netop er
kommet med et oplæg omkring distriktsforeningernes fremtid.
Bestyrelsen er meget vel tilpas med den måde, hvorpå vi i Fyens Stift her organiseret os med en
distriktsforening, der samler alle stiftes menighedsråd. På landsplan arbejder vi for at det fortsat skal være
muligt, og at man fra menighedsrådsforeningens side i højere grad sætter fokus på stifterne ved at styrke
arbejdet på stifts niveau.
I udvalgsarbejdet har jeg først og fremmest erfaret den store forskel, hvorpå man har organiseret sig. Et
andet stift, Lolland Falster, har det som os, og ellers har man flere distriktsforeninger, alt fra nogle store af
slagsen og til nogle små, der kun dækker relativt få menighedsråd. I Sønderjylland kan man endda se, at
distriktsforeningerne end ikke holder stiftsgrænserne. Folkekirkens forskellighed går med andre ord igen i
organiseringen af landsforeningens mange distriktsforeninger.
Der er kræfter, der ønsker en højere grad af styring oppefra og med direkte medlemskab af
landsforeningen for det enkelte menighedsråd og med kontingentbetaling direkte til landsforeningen. Jeg
tilhører den del af udvalget, som ønsker en organisering nedefra, i lighed med den folkekirkelige struktur,
og en organisering, der sikrer mest mulig frihed for de enkelte distriktsforeninger. Jeg tror ikke, at vi kan
overføre den fynske model til resten af landet, selv om der er undersøgelser, der viser, at modellen nok er
den bedst fungerende. Fra landsforeningens side fornemmer jeg dog, at man ikke er så glad for den, fordi vi
her formår at være så selvstændige i forhold til kursusvirksomhed og gør det i så nært et samarbejde med
stiftet.
I har alle nok efterhånden forstået, at vi i bestyrelsen sætter pris på samarbejdet med stiftet. Vi takker
Stiftsrådet, biskop og personalet i stiftsadministrationen, samtidigt ønsker vi en højere grad af samarbejde,
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og jeg tænker særligt her på Stiftsrådet, som jo nok vil komme til at fylde mere og mere i
beslutningsprocesserne på Stiftsplan. Når vores formålsparagraf taler om at fastholde og udbygge
menighedsrådenes indflydelse, så er der her en hel naturlig sted at søge indflydelse, ikke bare fra
distriktsforening til stift, men også den anden vej. Vores tilbud forbedres ved dette samarbejde, vi bliver
bedre af at samarbejde. Vi vil rigtigt gerne det samarbejde og ser frem til aftalte fællesmøder med vores
biskop.
Vi ville gerne, at Fyens Stift Menighedsrådsforening havde en fast plads i Stiftrådet, eventuel som status af
observatør og gerne med taleret. Vi ved også, at i juridisk forstand er en menighedsrådsforening at
sammenligne med andre interessegrupper indenfor folkekirken. Men vi gør forsigtigt opmærksom på, at
alle stiftes menighedsråd er medlemmer af vores forening, og derved adskiller vi os fra andre
interessegrupper. Stiftsrådet kommer nærmere stiftes menighedsråds ved dette samarbejde. Samarbejdet
med Stiftet kunne også udvides i forhold til Stiftsavisen, som kunne bringe menighedsrådsforeningens
kurser og temadage og derved gøre disse endnu mere kendte.
Vi har med interesse erfaret, at Stiftsrådet har valgt nogle særlige områder, det vil beskæftige sig med i den
kommende tid: Skole kirke samarbejdet og Gudstjenesten. Det lyder godt, vi vil følge det arbejde og
deltager gerne i det med kurser og temadage.
Med den nye mulighed for toårige valg til menighedsråd skal der snart afholdes valg for 25 af Stiftes
menighedsråd. Vi er opmærksomme på dette valg og laver i samarbejde med stiftet et kursus målrette
disse råd.
I bestyrelsen er der et ønske om at forbedre kommunikationen til menighedsrådene, så rådsmedlemmer
ved mere om menighedsrådsforeningen og omvendt vi i bestyrelsen har en større viden om, hvad der rører
sig rundt omkring i vores stift.
Derfor er der i bestyrelsen et stort ønske om, at bestyrelsen er bredt sammensat og med repræsentation
fra alle provstier i Fyens Stift. Vi vil derfor arbejde med forslag til at ændre den måde, hvorpå bestyrelsen
vælges ved vores generalforsamling. Vi vil lægge op til at gå bort fra metoden om valg indenfor de
forskellige kirkelige retninger og så søge efter en mere geografisk metode, hvor vi fokuserer på provstierne.
Der er god tid til arbejdet, da bestyrelsen er valgt for en 4-årig periode, men vi arbejder frem imod at kunne
fremlægge forslag til vedtægtsændringer til den kommende generalforsamling.
Allerede nu har bestyrelsen nedsat et kommunikationsudvalg, som skal se på nye måder indenfor vore
forening at arbejde med den vigtige kommunikation mellem menighedsråd og menighedsrådsforening.
Der er ligeledes nogle vedtægter omkring valg af delegerede, der skal ses på. På Landsplan har man fået
vedtægter der af os fordrer vedtægtsændringer i forhold til valg af delegerede. På Fyn har det været sådan
hidtil, at bestyrelsesmedlemmerne på forhånd var valgt, men som noget nyt har landsforeningens
delegeretmøde bestemt, at alle delegerede skal vælges direkte på distriktsforeningernes
generalforsamlinger. Vi har i bestyrelsen ikke lagt op til vedtægtsændring allerede i år. Det hænger sammen
med, at vi ikke vil udelukke at dette nye princip igen i år kommer til debat på delegeretmødet på
Nyborgstrand. Vi vil selvfølgelig her følge landsforeningens regler for valg af delegerede – alt andet ville
være dumt – og så opfordrer bestyrelsen i år denne generalforsamlings deltager om at stemme den hele
bestyrelse til at være delegeret. Jeg siger nok mere herom før selve valghandlingen.
I bestyrelsen hersker der en god stemning. Vi har en blanding af medlemmer med stor erfaring i arbejdet og
så nogle, der er knap så erfarne. Vi har som andre bestyrelser i den situation skullet arbejde med forholdet
”det plejer vi at gøre” og så forventninger til arbejdet fra nye bestyrelsesmedlemmer. Vi har gode
traditioner i arbejdet i vores distriktsforening, og vi har bestemt også plads for fornyelse.
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