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- Kirke- og kulturanalyse
- Folkekirkens opgaver og legitimitet
- To spørgsmål og debat



Stift

Provsti

Menighedsråd

Biskop

Provst

Præst



Sundhed

Hospitalet/lægen

Undervisning

Skolen/læreren

Tro

Kirken/præsten

Kunst

Museet/Musikhuset

Borgeren



Omverdenen

3F

Sognekirken

Kommunen

SOMEE

Staten KM

Provstiet

Skolen





Folkekirke 1.0  Folkekirke 2.0 Folkekirke 3.0

FK er Myndighed/
øvrighed

Organisation Del af lokalsamfund

FK er optaget af Vejledninger, cirkulærer og 
regulativer.

At alle får det samme At være del af lokalt 
netværk / civilsamfund

FK retter sig mod Sognet Medlemmer, der bor i 
sognet

Potentielt alle

Kollegaskab? Primært udfoldet i 
teologiske konventer

Ditto.
Provstiet uden særlig 
betydning

Tværfagligt i kirken/ lokalt 
i provstiet. 
Funktionsbestemt?

Artefakter Højmesse og kirkelige 
handlinger

Kirkelige aktiviteter Stiller spørgsmål / rammer 
/ faciliterer

Præstens faglighed
udspiller sig i

Prædiken Prædiken/ undervisning/ 
individuel sjælesorg

Udfolder sig i netværk

Succeskriterie At det sker Kvalitet / høj medlemspct. Deltagelse & inddragelse

Hvor 
Hvad forkyndes

I kirkerummet
Den almægtige

I kirke & sognegård
Den inkarnerede

Kirke og hvor som helst
Den treenige

Ledelse Indenfor hierarkiet Som selvledelse I netværk





Sundhed

Hospitalet/lægen
Undervisning

Skolen/læreren

Tro

Kirken/præsten

Nyt udgangspunkt: netværket og det fælles!



Sygeplejersken

PsykologenPræsten



Pårørende 

PlejereKirken



Kommunen

De kirkelige 
sociale 

organisationer
Kirken



Foreninger

SkolenFolkekirken



Indvendingerne:

- Er det ikke bare fordi kommunerne vil spare?
- Skal vi ikke bare holde gudstjeneste og lad de andre om resten?

- Hvorfor skal Folkekirken?



Folkekirkens legitimitet:

Hvad har Folkekirken at gøre i et moderne samfund?

- Den skal stille de relevante spørgsmål 
- Ikke alene forkynde, men i praksis vise, at med troen er det 

altid et ekstra perspektiv på alting! 
- Diakoni/Det fælles ansvar 

- Sikret i grundloven
- Tilslutning - medlemsprocent

- Relevans



Hvordan??

- Hospitalspræst
- Hjemmeplejepræst (eks. Odder & Favrskov)
- Samarbejdsaftaler  (eks. Syddjurs & Aarhus)
- Vinterherberge 
- Sammen om Demens
- det fælles liv i lokalsamfundet
- Menighedsråd i dialog med omverdenen



- Hvad kan bruges hos os?

- Hvilke problemer ser vi?


