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Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen 2019 

Det er altid en festdag at holde generalforsamling i Fyens Stifts 

Menighedsrådsforening. Som ved et menighedsrådsvalg fejrer vi det 

folkekirkelige demokrati. 

”Follow the money” – har vi i år hørt i en analyse af de kirkelige forhold omkring 

magt og indflydelse - og de mange penge i folkekirken fordeles jo af 

provstiudvalgene, så her ligger indflydelse ifølge den analyse – ”Follow the 

money”. Det er i høj grad os menighedsrådsmedlemmer, som vælger de 

provstiudvalg, der har så stor indflydelse i vores folkekirke. Vi skal gøre os 

umage dermed! 

Vi har i folkekirken en høj grad af demokrati.  Derfor har vi struktureret os med 

menighedsrådsforening. Her i Stiftet, Fyens Stifts Menighedsrådsforening, og 

med Landsforeningen af Menighedsråd i det hele land. Folkekirken er båret af et 

folkeligt demokrati – generalforsamling er en festdag, vi fejrer demokrati i vores 

kirke. 

Det er iblandt de helt store succeser i folkekirken, at der er en høj grad af 

frivillighed. Der er så mange opgaver, der løses af frivillige. Det være sig alt fra 

praktiske gøremål med kaffebrygning, bagning og borddækning og til hjælp og 

støtte ved den kirkelige undervisning og ved gudstjenesten. Frivillige er i høj 

grad med til at bære vores kirke, og det er en stor styrke, også når det drejer sig 

om indflydelse. 

Folkekirke - det er et udtryk for et nært forhold mellem stat og kirke. Folkekirke - 

det er et udtryk for en stor folkelig opbakning til Den evangelisk lutherske kirke 

her i Danmark. Folkekirke er et udtryk for folkeligt engagement, til gudstjenester 

og kirkelige handlinger, til de mange kirkelige og folkelige arrangementer, der 

forgår i og omkring det kirkelige regi. Folkekirke er også det kirkelige demokrati, 

ja at folket har en stemme i kirken og en afgørende af slagsen. Den stemme 

virker gennem kirkens lovgivning i folketing, og den virker ved de mange valgte 

menighedsrådsmedlemmer, der udgør de mange menighedsråd. 

Hvad bærer menighedsrådsforeningens arbejde her i stiftet? Hvad er det, der 

kendetegner vores arbejde? 
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Fyens Stifts Menighedsrådsforening har i mange år været kendetegnet ved en 

høj kvalitet af kursus og mødevirksomhed. Det er vi stolte af. Foreningen er også 

kendetegnet ved et engagement i forhold til Landsforeningen. Vi deltager altid 

mange til det årlige landsmøde med generalforsamling, vi glæder os over et godt 

medlemsblad og det høje serviceniveau, vi mødes af de medarbejdere, som fra 

Landsforeningens kontor i Sabro betjener os på forskellig vis. 

Det skal være en opfordring til jer at være opmærksom på alt det, vores 

landsforening kan. Først alt det politiske arbejde, hvor foreningen taler med stor 

vægt på grund af det høje medlemsantal, 99,5 % af menighedsrådene er med. 

Dernæst alt rådgivningsarbejdet, hvor man nemt finder hjælp ved at kontakte 

kontoret i Sabro. Det gælder alt omkring rådenes arbejdsgiveransvar, og lad mig 

i den forbindelse igen nævne foreningens arbejde for at få den fulde 

bemyndigelse til at agere arbejdsgiverorganisation. Det gælder ligeledes juridisk 

og økonomisk rådgivning, samt rådgivning til konflikthåndtering, 

pressehåndtering og hvad der ellers må være af arbejde for et menighedsråd. 

Her i Stiftet er alle råd medlemmer, vi bakker op og bruger gerne vores 

Landsforening. 

Sidst, men ikke mindst, så kendetegnes Fyens Stifts Menighedsrådsforening ved 

et meget nært og, synes vi, forbilledligt samarbejde med Vores Stift. Det gælder i 

forhold til Biskop og stiftskontorchef, og det gælder i forhold til de mange 

medarbejdere i Stiftet, der altid møder os med smil, venlighed og hjælp. Tak for 

det – det kan ikke siges ofte nok, samarbejde skaber liv og vækst i folkekirken. 

Her finder vi en af grundene til den høje kvalitet af vores møde og 

kursusvirksomhed – vi samarbejder her i Stiftet. 

Og når det er sagt om samarbejdet, så må jeg her trække frem, at der er 

påbegyndt et væsentligt stykke arbejde omkring det, der er rygraden i vores 

kirke, nemlig gudstjenesten. Biskopperne har nedsat tre fagudvalg, der skal på 

hver deres område skal kommer med oplæg omkring gudstjenestens liturgi. Der 

vil så komme en længere hørings periode, hvor dette væsentlige tema skal 

vendes og diskuteres. 
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Det er godt at menighedsrådsmedlemmer høres, både de folkevalgte og 

præsterne. Det var bedre, hvis også lægfolk havde siddet med i det af 

biskopperne nedsatte udvalg 

Det er væsentligt, det, der skal ske. Det kan vi nok alle være enige om. I 

materialet derom kan man finde gode formuleringer, om hvad det er, der skal 

ske, og jeg citerer: Det er ønskeligt at have en fælles autoriseret 

gudstjenesteordning, for det værner om vores fælles grundlag. Men vi skal have 

undersøgt og diskuteret, hvilken grad af autorisation, der skal være. Der skal 

findes en god balance mellem det, vi skal gøre på den samme måde landet over, 

og det, den lokale menighed har frihed til selv at bestemme. (citat slut) 

Det er altså noget, vi er sammen om, noget genkendeligt når vi går i kirke 

forskellige steder i landet. Aldrig skal vi være i tvivl om, at det er folkekirkens 

gudstjeneste, vi deltager i. Men også en grad af frihed, så menighederne kan 

bestemme selv, sætte deres præg derpå. Der bliver mere spændende arbejde til 

menighedsrådene i fremtiden. Husk at I rådsmedlemmer har den største 

indflydelse på gudstjenesten, det gælder allerede i dag, og af den vej bidrage 

med noget fra kirkegængernes synsvinkel 

I forbindelse med det arbejde kan vi med glæde konstaterer, at foreningen her er 

nævnt i en resultataftale mellem Kirkeministeriet og Fyens Stift. Her står der at 

læse: Stiftet skal inden udløbet af 4. kvartal i samarbejde med distriktsforeningen 

for menighedsråd i Fyens Stift planlægge konferencer om liturgi og kirkers brug. 

Og dette læser og forstår vi sådan, at der i høj grad er et ønske fra vores biskop 

om at også lægfolket i form af Menighedsrådsforeningen og menighedsråd skal 

inddrages i drøftelserne om liturgi. Jeg er sikker på, at der vil være en stor 

interesse derfor. Det er vigtigt, for det er gudstjenesten og de kirkelige 

handlinger, der samler os om det helt væsentlige i folkekirken. 

En ganske anden sag, et forslag, som bestyrelsen med glæde lægger frem i 

dag. Bestyrelsen blev pålagt af generalforsamlingen at arbejde for en anden 

valgform, når vi vælger medlemmer til Fyens Stifts Menighedsråds bestyrelse. 

Det giver god mening. Vi har i dag den form, at vi vælger bestyrelsens 

medlemmer som repræsentanter for et ståsted af kirke politisk art. Vi har 
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bestyrelsesmedlemmer fra den socialdemokratiske gruppe, fra den 

indremissionske gruppe, fra den grundtvigske gruppe, fra en gruppe orienteret 

omkring kirkeligt centrum og til sidst den gruppe, som ikke vedkender sig nogen 

kirkepolitisk orientering. Både læg og gejstlige medlemmer vælges i disse 

grupper. 

Der er noget, der fortsat taler for disse grupper. De kirkelige retninger fylder 

fortsat noget i det kirkelige landskab, selv om de ikke står så markante i dag, 

som de har gjort det tidligere. Dog er der mange, der giver udtryk for, at det 

virker forvirrende, når man første gang deltager i vores valg til bestyrelsen. 

Ligeså ved vi, at en del rådsmedlemmer føler stærk tilknytning til en af disse 

grupper og en anden del i princippet kunne stille op i flere af disse grupper. 

Bestyrelsen fremlægger i dag et forslag, hvor valget sker i den hele forsamling, 

så bestyrelsens enkelte medlemmer ikke er valgt af en bestemt gruppe. Vi har 

ændret lidt ved antal: Færre gejstlige kandidater og lidt flere læge kandidater. Vi 

ser det som et godt og brugbart forslag og håber på forsamlingens opbakning 

dertil. 

Jeg indledte med at tale om en høj kvalitet af kursus og mødevirksomhed. Jeg vil 

godt fremhæve to usædvanlige gode arrangementer, mødet om provsti-niveauet 

og så mødet omkring kirken i byen og det at formidle vores kirke. To velbesøgte 

arrangementer, med inspiration, diskussion og sager til tænke videre over. 

Follow the Money – lød det som et svar på, hvor indflydelsen den er at finde i 

vores folkekirke. Det er vigtigt for menighedsråd at gøre sig klar, at det vigtige 

arbejde, der ligger i provstiudvalg i hele vores stift, at det arbejde skal vi give 

vores bevågenhed. Sørg for gode folk i provstiudvalg - det gør I ganske sikkert 

allerede - nogle rådsmedlemmer, der ved noget om penge og regnskab, og 

samtidig har syn for, hvad kirke er for en størrelse, så resurser bliver fordelt på 

rigtigt vis, for penge til vedligeholdelse af kirker, til gudstjenester og til kirkelige 

handlinger og til alle vores forskelligartede aktiviteter, ja de er vigtige og de er 

nødvendige – jo der er noget magtfuld omkring disse resurser, der er er 

indflydelse - og så kan jeg ikke lade være med til sidst at give den bemærkning: 

Jo penge er en vigtig resurse i alt det arbejde, der foregår omkring vores kirker. 
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Men lærer gudstjenesten os ikke om resurser af mere fundamentalt karakter? Er 

det ikke ord som tro og engagement, der når alt kommer til alt i langt højere grad 

sætter retning og skaber vækst. Det er mennesker der søndag efter søndag 

møder op. Der er frivillige, der laver kaffe og bager kager og gør det alt sammen 

muligt. Det er salmesang og bøn, det er dåb og det er nadver, det er Ordet, der 

lyder til os, og ja lidt fromt sagt, det er Herrens eget nærvær i vores kirke – liv og 

vækst - i en kirke er det først og sidst bestemt af noget større end penge. 


