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Høringssvar fra menighedsrådene i Haurvig, Hvide Sande og Lyngvig sogne vedrørende ”Debatoplæg fra
Udvalget om en mere sammenhængende og morderne styringsstruktur for folkekirken”.
De tre menighedsråd ønsker efter en drøftelse på det fælles menighedsrådsmøde 24. september i
enighed at udtrykke en bekymring for, at forslagene om indførelse af et kirkeråd (model 2 og 3 for styring af
kirkens indre anliggender) uundgåeligt vil føre til en centralisering af magt og kompetencer i folkekirken.
Folkekirken bør fortsat have en styrringsstruktur som lægger op til så høj grad af decentral styring som
muligt. Det er med udgangspunkt i de enkelte sogne og menigheder, at kirkens liv og vækst skal udfoldes i
lokalsamfundet. Et kirkeråd vil i bedste fald blive et råd uden reel kompetence og uden nogen påvirkning af
det daglige arbejde i kirkerne, i værste fald et råd, som begynder at ”give kirken mund og mæle”, som det
har været udtrykt, hvilket bør være den enkelte sognemenigheds opgave.
Skulle man imidlertid alligevel indføre et sådant organ, bør det sikres, at rådet får en langt bredere kirkelig
profil, end der er lagt op til i debatoplægget. Et valg af lægfolk i ”enkeltmandskredse” (én repræsentant fra
hvert stift) vil udelukke, at retningsbestemte mindretal og andre kirkelige grupperinger har mulighed for at
blive repræsenteret. At store grupper af kirkens aktive brugere dermed får svært ved at se sig
repræsenteret i rådet vil føre til fremmedgørelse og et brud med det nærhedsprincip, som ellers
kendetegner det folkekirkelige demokrati. Menighedsrådene bakker gerne op om en lovbestemmelse af,
hvordan kirkens indre anliggender i praksis normalt har været administreret (model 1), og ser det som en
relevant påmindelse til den til enhver tid sidende minister om ikke at blande sig i disse forhold.
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