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Rapport fra deltagelse på årsmøtet for Landsforeningen af menighedsråd 

Fra Karl Johan Kirkebø 

 

Helgen 10-12. juni 2022 hadde jeg gleden av å være utsending fra DnK på årsmøtet til 

Landsforeningen for menighedsraad i Nyborg på Fyn. Her følger en enkel rapport. 

Dette årsmøtet er på en måte det danske kirkemøtet, men på en annen måte noe helt annet. 

Danmark har ingen synode, men en variant av statskirke som ikke er en statskirke. Det er dronningen 

som vedtar liturgier etter innstilling fra biskopene. Kirkeministeriet har også stor makt som de bruker 

sjelden. 

I Danmark er menighedsraadene selvstendige og de har full råderett. De skriver ut lokal kirkeskatt, 

som varierer fra 0,4% til 1%. Er det flere menigheter i en kommune, må disse samordne seg slik at 

det er likt skatteøre i hele kommunen. Kommunen krever inn skatten på vegne av menighetene. 

Økonomien er altså helt lokal. Det foregår likevel en viss overføring fra rike til fattige menigheter. 

Ansettelser er også lokale. Prestene ansettes av kirkeministeriet delegert til biskopene, men det er 

menighetsrådet som kaller. Er menighetsrådet enstemmig, skal deres innstilling følges. Prestene er 

ansatt i menigheten og jobber lokalt. Det er en større enhet som våre prostier som har en 

samaordning av prestetjenesten og stimulerer til regionalt samarbeid. Det er også 44 

distriktsforeninger. 

Årsmøtet er en samling for menighetsrådene, men har liten beslutningsmyndighet. Det er ikke den 

danske kirkes øverste organ, slik vårt kirkemøte er. På årets møte var det rundt 400 delegater pluss 

gjester. Årsmøtesakene tok kort tid, det var årsmelding og regnskap som var hovedsaker. Så var det 

taler fra blant annet kirkeministeren og noen debatter. Faglig påfyll som var spennende. 

En stor forskjell fra vårt kirkemøte er at her var det en stor utstilling med mellom 30-40 utstillere. 

Noen kirkelige enheter, men flest leverandører til menighetsrådene på de fleste tenkelige områder. 

Det var interessant å gå rundt på denne. For delegatene var det en mulighet å orientere seg i 

forskjellige tilbud som er aktuelle for dem, siden hver menighet er egne innkjøpere av alt. Jeg tror 

ikke noe tilsvarende vil være hensiktsmessig i Norge, men en variant kan kanskje vurderes? 

Et område som stadig kom opp i samtaler og også var tema på en av paneldiskusjonene var hvordan 

samarbeide på tvers av menigheter. Siden hver menighet er så selvstendig er det krevende å finne 

gode løsninger på felles utfordringer som kanskje best løses i det store fellesskapet. Mange gav i 

samtaler uttrykk for at de misunner oss synoden som organ for samlende løsninger. 

Jeg hadde også gode samtaler med utsendingen fra det svenske kirkerådet. De har en tredje variant 

av organisering. Alle virker jo greit, så det er tydeligvis ikke bare en måte å finne en hensiktsmessig 

måte å organisere en kirke på.  

Et av hovedinnslagene i møtet var gjennomgang av del 2 av en stor undersøkelse som den danske 

kirken har gjennomført om religiøsitet i folkekirken. Undersøkelsen er gjort av kirkens egen 

forskningsinstitusjon og er en bred spørreundersøkelse med oppfølgende intervjuer. Den gir mye 

god kunnskap om hvorfor folk er medlemmer, hva de legger vekt på osv. Veldig spennende. Kanskje 

noe vi skal vurdere å få gjort også i Norge? 
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På festmiddagen ble Gabriel-prisen delt ut. Det er en kirkelig filmpris som vurderer filmer som har 

tema som er relevant. Denne har god oppmerksomhet og er med på å sette folkekirken i en kulturell 

ramme. Jeg vil foreslå at også Norge vurderer å opprette en kirkelig kulturpris.  

Det var to givende døgn med mange gode innspill og samtaler. 

  


