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Der var engang et sogn, en kirke, en præst, en menighed. 





Nye kirker?
Eller mødesteder?

Flere præster?
Nogen at tale med?

Flere gudstjenester / aktiviteter?
Hvad er folkets kirklig behov og ønsker?













Mennesker, der lever alene, fordi de ikke har andet valg.
Mennesker, der vælger at leve alene, fordi de har lyst
Den selvbestaltede eneboer
Den fraskilte kvinde
Den evige ungkarl
Pebermøen 
Enken



Der var engang et sogn, en kirke, en præst, en menighed. 



Der var engang et sogn, en kirke, en præst, en menighed. 

Nu er der relation, mening og den enkeltes valg!



Sundhed

Hospitalet/lægen

Undervisning

Skolen/læreren

Tro

Kirken/præsten

Transport

DSB

Borgeren



Omverdenen

3F

Sognekirken

Kommunen

SOMEE

Staten

KM

Provstiet

Skolen

Stift 







FK 1.0 FK 2.0 FK 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 / 
bygge 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 rammer /
faciliterer

Faglighed udspiller 
sig

Prædiken Prædiken/ 
undervisning/ 
individuel sjælesorg

Udfolder sig i 
netværk

Succeskriterie At det sker Kvalitet / høj 
medlemspct.

Deltagelse &
inddragelse

Optaget af At gøre det rigtige Serviceniveau Omverdenen og at 
være nysgerrig



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





Livets afslutning og sorg
At tale om det, vi ikke har ord for



To lokale kulturinstitutioner



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



Der var engang et sogn, en kirke, en præst, en menighed. 

Nu er der relation, mening og den enkeltes valg!

Og en omverden der kalder!



Hvad er kerneopgaven for Folkekirken, hvad er vi optaget af? 
Aktiviteter eller netværk? 

Hvad betyder det for menighedsrådenes og provstiudvalgenes beslutninger? 
Hvordan finder vi plads og ressourcer til det folket vil?

Hvordan prioriterer vi? 
Mere af det samme eller …?


