Marts 2021

Kære menighedsråd
Samvirket – menighedsråd og præst, corona og andre fokuspunkter
Med denne fælles skrivelse fra Landsforeningen af Menighedsråd og Præsteforeningen ønsker vi at
hjælpe jer godt på vej i det spændende arbejde, der ligger foran jer. Vi vil derfor sammen pege på
og beskrive en af de vigtigste forudsætninger for menighedsrådets arbejde, nemlig "samvirke".
Et samvirke forudsætter, at man har nogle at virke sammen med, at man er fælles med nogle om
noget. Præsten og menighedsrådets valgte medlemmer er fælles om at drive kirke.
Samvirket skal sikre gode vilkår for evangeliets forkyndelse og er derfor et fælles anliggende for
hele menighedsrådet.
Præsten har, som teologisk sagkyndig, en viden og indsigt, som han/hun bidrager med i
menighedsrådsarbejdet. De valgte medlemmer bidrager som repræsentanter for sognets
medlemmer af folkekirken med deres ønsker til og interesse for det kirkelige liv. Samvirket sker
med andre ord i respekt for hinandens fagområder og kompetencer, både når det gælder
almindelige driftsopgaver, administration og rammerne for præstens forkyndelsesopgave.
Ofte skal vi tage os selv i at sige præster og menighedsråd, men præsterne er fuldgyldige
medlemmer af menighedsrådet - derfor kan vi nøjes med blot at sige menighedsrådet. Præsterne
skal samtidig også, ligesom de øvrige medlemmer af menighedsrådet, være opmærksomme på den
loyalitetsforpligtelse, man har, herunder også i forhold til arbejdsgiveransvaret over for de ansatte
ved kirken.
Samvirket om den lokale ledelsesopgave i menighedsrådet er en vigtig forudsætning for et godt
arbejdsmiljø på den kirkelige arbejdsplads.
Sammen skal I med hvert jeres bidrag og tilgang drøfte og overveje, hvordan I som menighedsråd
vil administrere og udvikle det kirkelige liv i sognet. De forskellige ønsker og overvejelser I har om
det kirkelige liv i sognet, skal I som menighedsråd diskutere, prioritere og fastlægge ud fra de
økonomiske og personalemæssige rammer, som kommer til udtryk i den årlige budgetlægning. En
frugtbar målsætnings- og prioriteringsproces forudsætter derfor et samvirke mellem
menighedsrådets valgte medlemmer og præsten/præsterne, som født(e) medlem(mer).
Ved at drøfte samvirket, kan I skabe et godt grundlag for at sætte en fælles retning for arbejdet i
menighedsrådet og dermed gode forudsætninger for kirkens liv og vækst.
Corona
Den 11. marts 2020 besluttede regeringen at indføre en række restriktioner i forbindelse med
bekæmpelse af Covid-19. Siden har menighedsrådene i takt med skiftende restriktioner - ofte med
kort varsel - i et konstruktivt samvirke fundet de bedste lokale løsninger og sikret inddragelse af
kirkens medarbejdere.
Det har givet nogle nye perspektiver i samvirket mellem valgte og fødte medlemmer af
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menighedsrådet. Hvordan skabes de bedste vilkår for evangeliets forkyndelse under disse forhold?
Skal vi live-streame gudstjeneste? Hvordan opretholder vi kontakten med dem, der sidder
ensomme derhjemme? Hvilke foranstaltninger er nødvendige i kirken for at sikre trygge rammer og
undgå smitte?
Som kirke står vi lige nu fortsat i en hel speciel situation på grund af corona-restriktionerne.
Restriktionerne vanskeliggør også mulighederne for at få den optimale start på
menighedsrådsarbejdet i den nye valgperiode.
Folkekirkens Udviklings- og Videnscenter (FUV) har netop udgivet et materiale, som formidler de
erfaringer, der er høstet under epidemien. Her er en af erfaringerne, at en god dialog i samvirket
har været en forudsætning for at kunne håndtere udfordringerne i forbindelse med epidemien.
Materialet lægger op til en drøftelse i menighedsrådet om, hvordan vi kan bruge de erfaringer
fremadrettet. Det håber vi, at I vil have lyst til at drøfte på et menighedsrådsmøde.
Forslag til fokuspunkter
Kirkestatistikken for 2020 er netop offentliggjort. Udover at medlemsprocenten fortsat har en
vigende tendens, bør menighedsrådene være opmærksomme på, at antallet af døbte er 15-20
procent mindre end tidligere år. Det skyldes selvfølgelig, at kirken har været lukket i en periode,
hvor dåb ikke har været mulig. Og efterfølgende har restriktionerne medført, at forældre endnu
ikke har valgt dåben til, dels for at undgå smittefare og dels på grund af de begrænsede muligheder
for at afholde en dåbsfest. Her ligger en væsentlig opgave for menighedsrådet: Hvilke muligheder
har vi for at komme i dialog med de forældre, der i 2020 fravalgte dåben?
I 2019 udgav landets biskopper tre rapporter om liturgien i den danske folkekirke. På baggrund af
disse rapporter var det intentionen, at landets menighedsråd herefter skulle have mulighed for at
drøfte, hvordan man ser på den anvendte liturgi i sognets kirke. Der er tidligere udsendt nogle
samtalekort, som kunne bruges til det formål: Samtalekort | Menighedsråd (menighedsraad.dk). Også
dette arbejde blev ramt af corona-nedlukningen, men der er fortsat mulighed for, at man frem til
26. marts 2021 kan indsende bidrag til biskoppernes mailbox, hvis man har nogle indspil, man
ønsker skal indgå I det videre arbejde. Men først og fremmest er der selvfølgelig en mulighed for, at
man får det drøftet lokalt.
Vi håber hermed, at det samlede menighedsråd bliver godt rustet til arbejdet i den kommende
valgperiode og ønsker rådet alt muligt godt i arbejdet med at sikre gode vilkår for evangeliets
forkyndelse i jeres kirke.
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