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Distriktsforeningen af Menighedsråd i København
Bestyrelsens årsberetning 2018

Distriktsforeningens arbejdsområder
Bestyrelsen arbejder fortsat med at sætte mål for foreningens arbejde med
udgangspunkt i den proces, som vi påbegyndte i januar 2018 (se årsberetningen for
2017). Distriktsforeningens og også Landsforeningens manglende synlighed blandt de
menige menighedsrådsmedlemmer er et tilbagevendende emne. Adskillige
menighedsrådsmedlemmer giver udtryk for, at de ikke kender til foreningen. Trods tiltag
med postomdelt udsendelse af information til samtlige menighedsrådsmedlemmer i
starten af den nuværende valgperiode, kniber det stadig for Distriktsforeningen at blive
kendt. Bestyrelsen har derfor barslet med en række nye tiltag for at styrke
medlemmernes kendskab til foreningen:
• Udsendelse af nyhedsbreve
• Oprettelse af e-mailingliste over de enkelte menighedsrådsmedlemmer i
distriktsforeningen
• Fornyelse af foreningens hjemmeside
• Afholdelse af et event for menighedsrådsmedlemmer
Oprettelse af ERFA-grupper på tværs af provstierne for formænd, kirkeværge,
kontaktpersoner mm har også været under overvejelse. Inden bestyrelsen sætter et
sådant initiativ i gang vil, vi gerne have tilkendegivelser fra Distriktsforeningens
menighedsråd, om det har deres interesse.
Bestyrelsen har dernæst drøftet Distriktsforeningens rolle som igangsætter af debatter i
det offentlige rum af mere politisk karakter. Foreningen startede for et par år siden en
debat op om folkekirkens økonomistruktur gennem medierne, som blev efterfulgt af et
debatmøde i foreningen. Vi mener fortsat, at foreningen bør skabe forum for debat fx
gennem debatmøder, og at det kan være hensigtsmæssigt at starte debatten op i
medierne. Distriktsforeningen har en rolle i at sikre oplyst debat, især ift. kirkelige
områder præget af ugennemsigtige beslutnings- og kompetencestrukturer.
Foreningens kurser og andre arrangementer
Foreningen har udbudt seks kurser og arrangementer og afholdt fire siden sidste
generalforsamling. Et af kurserne ”Samarbejde på tværs” blev iværksat på initiativ af et
bestyrelsesmedlem med mange års erfaring i menighedsrådsarbejdet. Deltagerantallet
på disse kurser/arrangementer har ligget på mellem 9 og 12 (eksklusive bestyrelsen), og
det samlede deltagerantal har været 43 fra i alt 17 menighedsråd. Det er overordentligt
lavt i betragtning af, at der er 62 menighedsråd i Distriktsforeningen.
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Landsforeningen oplever generelt en ringe tilslutning til kurserne og har derfor sat sig
som mål, at blive bedre til at aflæse medlemmernes kursusbehov. Et middel til at nå
dette mål er at undersøge behovet på distriktsforeningernes generalforsamlinger.
Landsforeningen har dernæst igangsat et pilotprojekt med to-tre distriktsforeninger for
at øge medlemmernes kendskab til det fælles kursusudbud og for at få flere deltagere.
Pilotprojektet omfatter blandt andet tilmelding direkte på Landsforeningens
hjemmeside og udtræk af deltagerlister til den distriktsforening, der er vært for kurset.
Landsforeningens initiativer i forhold til distriktsforeningerne
Landsforeningen arbejder meget bevist med at skabe en forening, hvor Landsforeningen
og distriktsforeningerne bliver opfattet som en helhed. Landsforeningen har udviklet en
hel afdeling for distriktsforeningerne på deres hjemmeside, hvor der løbende bliver lagt
materiale ud til støtte for distriktsforeningernes arbejde. Det spænder lige fra værktøjer
der kan øge foreningens synlighed til værktøjer, der kan bruges i bestyrelsens arbejde
med regnskaber, afholdelse af generalforsamling og rekruttering af
bestyrelsesmedlemmer. Der er nu også en afdeling på Landsforeningens hjemmeside til
hver enkelt distriktsforening. Her kan Distriktsforeningen placere regnskaber,
årsberetninger osv. samt annoncere sine arrangementer.
Den 5. december 2018 havde Landsforeningen indbudt de tre formænd for
distriktsforeningerne i Københavns Stift dvs. København, Frederiksberg og Bornholm til
et møde. Mødet skulle være første skridt til en forståelse af, hvordan Landsforeningen
kan støtte os i en afklaring af vores rolle og i arbejdet med egne målsætninger som lokal
interesseorganisation. Vi fik en orientering om Landsforeningens tiltag for at styrke
distriktsforeningernes arbejde og tilbud om, at Landsforeningens medarbejder vil stille
gratis hjælp til rådighed til bestyrelsen. Det drejer sig om støtte til strategiarbejde,
oprettelse af ERFA-grupper samt etablering af andre nye initiativer såsom udarbejdelse
af en skabelon for en lokal eller regional menighedsrådsudstilling. Tanken om en
lokal/regional menighedsrådsudstilling er opstået i Distriktsforeningen i København. På
en menighedsrådsudstilling kan de enkelte menighedsråd præsentere specifikke
aktiviteter, som kan tjene til inspiration for andre.
Muligheden for at sammenlægge distriktsforeninger blev også berørt. København og
Frederiksberg har tidligere udgjort én distriktsforening. I 1994 dannede hovedparten af
menighedsrådene i Frederiksberg provsti deres egen distriktsforening med den
begrundelse, at kirken på Frederiksberg ikke havde nok til fælles med kirken i
København. Der er ikke tiltag, der sigter på en sammenlægning af distriktsforeninger i
Københavns Stift.

2

Midtvejsmødet november 2018
Bestyrelsen var repræsenteret på Landsforeningens midtvejsmøde 2018 med to
medlemmer. Midtvejsmødet afholdes årligt i november og fungerer som et orienteringsog debatmøde mellem Landsforeningens og distriktsforeningernes bestyrelser.
I 2018 var hovedtemaerne: 1) Demokratisering af folkekirkens økonomi, 2) Folkekirkens
styrelse og 3) Medlemsstrategi.
Landsforeningen har arbejdet med valgformerne til provsti og stiftsråd med det formål
at øge gennemsigtigheden af beslutningsprocesserne omkring økonomien i disse
organer samt styrke menighedsrådenes deltagelse og indflydelse. Landsforeningen
foreslår, at valgformen til provsti og stiftsråd udøves i valgforsamlinger. I provstiet skal
alle menighedsrådsmedlemmer på en valgforsamling kunne vælge både
præsterepræsentant og de læge medlemmer. Valg til stiftsråd skal ligeledes ske i en
valgforsamling i det enkelte provsti, men her skal de læge medlemmer kun kunne vælge
provstiets læge repræsentant. I relation til stiftsrådets opgaver har Landsforeningen
endvidere påpeget, at stiftsrådet skal have større indsigt og indflydelse på forvaltningen
af stiftets ressourcer herunder præstenormeringer.
Større gennemsigtighed i provsti- og budgetudvalg er et af de temaer, som vores
Distriktsforening tidligere har peget på i den offentlige debat. Det var derfor med stor
tilfredshed, at vi erfarede, at Landsforeningen netop har arbejdet med dette emne. En
analyse foretaget af Landsforeningen har vist, at ca. en tredjedel af folkekirkens lokale
økonomi fordeles af et budgetudvalg, inden den fordeles videre af provstiudvalgene til
de enkelte kirkekasser. Landsforeningen lægger op til, at der skal være større
gennemskuelighed og offentlighed om begge udvalgs virke samt kendskab til de
fordelingsnøgler, udvalgene benytter til fordeling af midlerne.
Landsforeningen arbejder på at ændre lovgivningen for Folkekirkens økonomi med
virkning fra 1. januar 2021.
Folkekirkens styrelse var på programmet, som en forberedelse til det snarlige
folketingsvalg. Landsforeningen har ikke et ønske om at reformere Folkekirken endsige
tage Betænkning 1544 op igen. Fællesfonden blev imidlertid fremhævet. Ca. 1,2
milliarder kr. af kirkeskatten i provstierne går til landskirkeskatten og dermed til
Fællesfonden. Folkekirkens medlemmer har dog i dag ingen direkte demokratisk
indflydelse på budgettet i Fællesfonden, som fastsættes suverænt af Kirkeministeriet.
Landsforeninger ønsker, at Folketinget fortsat skal være Folkekirkens lovgivningsmagt,
men at der skal ske en yderligere demokratisering af Folkekirken med mere indflydelse
til lægfolk.
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Folkekirkens indre anliggender blev nævnt som et andet område, hvor der er behov for
øget demokratisering. Med indre anliggendet tænkes der på liturgi, salmebøger og
bibeloversættelser. Også her vil Landsforeningen have gjort op med den manglende
lægmandsindflydelse. Der er eksempelvis ingen lægmand i det eksisterende udvalg om
liturgi.
Ved det kommende folketingsvalg, vil der ske en større udskiftning blandt de politiske
partiers kirkeordfører. Landsforeningen forventer derfor et generationsskifte og en
række af yngre kirkeordførere med mindre kendskab til Folkekirkens indre anliggender.
Landsforeningen lagde op til, at distriktsforeningerne i de enkelte valgkredse kunne
indbyde folketingskandidater til møde med distriktsforeningernes bestyrelser. Et andet
forslag var at arrangere vælgermøder, hvor relevante politikerne kunne blive tilbudt en
platform til at komme i kontakte med et nyt vælgersegment dvs. Folkekirkens
menighedsråd. Landsforeningen ville arbejde videre med mulighederne og vende tilbage
til distriktsforeningerne.
Arbejdet med medlemsstrategien har en stor plads i foreningen. Det manglende
kendskab til distriktsforeningerne blev understreget. Ydermere er der menighedsråd,
som ikke er klar over, hvad de får ud af medlemskabet af Landsforeningen. For at få
mere viden om medlemmerne vil Landsforeningen derfor gennemføre
spørgeskemaundersøgelser og fokusgruppeinterviews. Distriktsforeningen opfordrer
medlemmerne til at tage godt imod invitationer til deltagelse i disse undersøgelser.

På bestyrelsens vegne
Margrethe Winther-Nielsen, Formand
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