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FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING 
Bestyrelsens beretning ved årsmødet 2017 
 

Når tiden nærmer sig et menighedsrådsvalg, så skal der fra prædikestolen 

bekendtgøres visse regler for et sådant valg. Det kan nok synes noget fremmedartet 

med love og paragraffer på det sted, og man kunne hævde, at det blot kunne stå i 

kirkebladet eller i avisen, eller at der skulle henvises til, at reglerne kan findes på en 

hjemmeside. 

På den anden side. Når valget på den måde på tydelig demokratisk vis bekendtgøres 

fra prædikestolen under menighedens gudstjeneste, og når et nyvalgt menighedsråd 

ligeså dér skal præsenteres ved navn nævnelse, så er det fordi, at demokratiet har en 

væsentlig plads i vores folkekirke. Kirken i Danmark er ude i hvert enkelt sogn 

forbundet med det demokrati, som gør sig gældende i vort land. 

Menighedsrådsarbejde er et vigtigt arbejde. Det er væsentligt, hvem menigheden har 

valgt til at varetage dette hverv, og det er stærkt, at vi er valgte dertil, om det sker i en 

valghandling mellem flere lister eller i et såkaldt fredsvalg, om det er 

menighedsrådets folkevalgte medlemmer eller det er præst eller præster, valgt af et 

siddende menighedsråd. Demokratiet gør sig gældende i vor kirke. Ikke alene kirke, 

men folkekirke. Folkekirke er ikke blot den store opbakning i form af medlemstal. 

Folkekirke hedder det ikke kun fordi, at Grundloven bestemmer det eller anerkender 

den. Folkekirken er også dette velfungerende demokrati, hvor mennesker får et 

ansvar betroet som menighedsrådsmedlemmer. 

Demokrati er højt skattet i vor folkekirke. Derfor har det plads i gudstjenestens 

meddelelser til den fremmødte menighed. Og så er det også sagt, at dette betroede 

ansvar til menighedsrådet og dets medlemmer henter både sin opgave og sin kraft i 

det Evangelium, der lyder fra prædikestol. Liv og vækst, som det hedder i 

Menighedsrådsloven, det har med Evangeliets forkyndelse at gøre. 

Det har været et godt år i Fyens Stifts Menighedsrådsforening. Det begyndte festligt 

med en meget vellykket jubilæumsfejring i forbindelse med sidste års 
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generalforsamling. Og for blot 14 dage siden havde vi i samarbejdet med Stiftet et 

stort arrangement ”Velkommen til menighedsrådet”, hvor rigtig mange 

rådsmedlemmer fra hele Fyens Stift var mødt op. 270 var samlet, og her hørte vi 

biskoppen, oplevede en diskussion om vores folkekirke ved to af Folketingets 

kirkeudvalgs medlemmer, Karen Klint fra Socialdemokraterne og Christian 

Langballe fra Dansk Folkeparti. Der var også korte oplæg i mindre grupper, om 

væsentlige sider af menighedsrådsarbejdet fra økonomi til gudstjeneste, og fra brug af 

DAP og til det samvirke, som er så vigtigt i rådsarbejdet mellem præst eller præster 

og menighedsrådets valgte medlemmer. Og som biskoppen fik det sagt, vi nåede at 

spise hele tre gange sammen – og det er jo også vigtigt! 

Det blev en god dag med ”Velkommen til menighedsrådet”. Nyvalgte fik mulighed 

for at snuse til alt det nye, som rådsarbejdet er, og der var også noget for de mere 

erfarne medlemmer. Medarbejdere på Stiftet havde gjort et stort forberedelsesarbejde, 

fra Landsforeningen stillede man velvilligt op, en par præster, en provst og biskoppen 

– når vi bærer sammen, så kan vi så meget mere. Det er vi glade for. 

Op til menighedsrådsvalget arrangerede menighedsrådsforeningen tre meget 

velbesøgte møder, hvor man kunne forberede sig på valget. Landsforeningen havde 

valgt, at fokus skulle være på det, som valget oftest er, nemlig fredsvalget eller 

aftalevalget, som det udmønter sig på opstillingsmødet efter orienteringsmødet. Og 

kom der så et egentlig valg med flere lister, ja så kunne man hente hjælp dertil fra 

Landsforeningen. Det var en fin og rigtigt måde at gøre det på. Og så skal det siges: 

Et aftalevalg er et udtryk for et rigtigt valg. Det er som valget med flere lister et 

udtryk for et velfungerende demokrati. 

Der er travlhed med kurser for tiden. De nye råd skal mødes af gode og kompetente 

undervisere, og dem har vi i kraft af det gode samarbejde både med vores 

Landsforening og med Stiftet. Kurser for formænd og næstformænd, kontaktperson 

og kirkeværge, eller hvad med et kursus om menighedsrådet som bygherre. Og ikke 

blot kurser, også vores inspirationsdage, hvor den næste er den 1. april med temaet: 

Når kirken rækker ud. Og med det spørgsmål: Er diakoni en folkekirkelig værdi? 

Også dette arrangement afholdes på Vissenbjerg Storkro. Kursusvirksomheden er en 
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kerneopgave for menighedsrådsforeningens arbejde her i stiftet, med det ene formål, 

at gøre alle medlemmer af menighedsråd endnu mere kompetente til det arbejde, der 

skal gøres uden i sognene. Og så også for at inspirere til man i sognene selv kan finde 

den vej, man vil gå i det kirkelige og folkelige arbejde, som rådsarbejdet er. 

Og så lidt om provstierne. Der er indledt drøftelser med provsterne, for det er vores 

ønske, at menighedsrådsforeningen også på provstiplan og i forhold til provstiudvalg 

skal være rammen om kursusvirksomhed. Vi tror på, at vi får konkrete resultater på 

det område det kommende år, og glæder os til at tage fat på dette arbejde. 

I Fyens Stifts Menighedsrådsforening er vi optaget af det arbejde, som vores 

Landsforening står for. Hele tre medlemmer af bestyrelsen har vi her fra Stiftet: 

Vores her i foreningen ansatte og trofaste medarbejder, Finn Poulsen, på en tung post 

som Landsforeningens kasserer, Provst Lone Wellner Jensen, som har arbejdet med 

emnet ”Landsforeningen som arbejdsgiverorganisation” og derved skabe en 

Landsforening med mere indflydelse, og Så Erik Vind, som flere af os har set, når 

han overrækker foreningens filmpris, Gabriel-prisen. 

Vi har en god og stærk Landsforening, og alle Fyens Stifts menighedsråd bakker op 

med medlemskab. Det skal her kraftigt anbefales at følge arbejdet i 

Menighedsrådenes Blad. Vi får det jo alle tilsendt. Der er også en udmærket 

hjemmeside, hvor man kan blive klogere på foreningens arbejde. Og ikke mindst, vi 

skal i dag vælge delegerede til Landsforeningens årsmøde og generalforsamling. Det 

er et godt møde at deltage i, og man kan også deltage, selv om man ikke er valgt som 

delegeret. Så er den opfordring givet videre. 

En opfordring mere: Landsforeningen har sammen med de faglige organisationer 

lavet et stykke arbejde omkring arbejdsmiljøet. Der kan ikke opfordres nok til at være 

opmærksomme derpå. Det gode arbejdsmiljø, det er sikkerhed, tryghed og vel til sidst 

også arbejdsglæde. Det kan der kun komme noget godt ud af. 

Lone Wellner Jensen og Erik Wind har begge valgt, at de ikke genopstiller som 

bestyrelsesmedlemmer i Landsforeningen. Begge er de fortsat aktive i Fyens Stifts 

kirkeliv, Lone som provst og Erik som formand i Stiftsrådet. At de fortsat vil bidrage, 

det glæder vi os så over, og senere i dag, vil vi også takke for deres indsats. Men det 
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er ærgerligt. Jeg tror, at Landsforeningen får det svært med at erstatte, og tænker her 

særligt på det arbejde omkring Landsforeningen som arbejdsgiverorganisation. 

Og når vi er ved Landsforeningen. Vi har jo besøg af formanden, Søren Abildgaard, 

og kan så bringe en hilsen til Landsforeningens medarbejdere og bestyrelsen med tak 

for det gode arbejde, I alle gør. Det er en væsentlig sag, at Landsforeningen ikke er 

dem, og os, der her er samlet, vi så er distriktsforeningen – Vi er sammen om at være 

menighedsrådsforening for at styrke vores folkekirke i vort land. 

Der skal ligeledes være valg til vore egen bestyrelses, og her kan jeg løfte sløret for, 

at der er medlemmer - der endda har siddet i bestyrelsen aldeles længe og gennem 

lang lang tid har gjort en stor indsats med at planlægge kurser men også med alt det 

praktiske, som gør et godt kursus – medlemmer, som ikke ønsker genvalg. Også disse 

vil jeg under et senere punkt vende tilbage til og give dem en velfortjent tak for en 

endda meget stor arbejdsindsats. 

Til sidst. Jeg begyndte i det kirkelige demokrati og vil slutte med det også, sådan at 

forstå, at denne forening er hele Stiftes distriktsforening. Det ønske, at dette kirkelige 

og folkelige engagement, det deler vi i Fyens Stift: For Kirkens liv og vækst. Må det 

gælde for hver af disse skønne øer, som udgør Fyens Stift. 

 

 


