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Kære allesammen. 

Det er dejligt at mødes i folkekirke-sammenhæng. 

For mig har det været andre trossamfund, som har fyldt 
tilværelsen de sidste to måneder. 

Og heldigvis så endte det hele godt med et meget bredt forlig, 
som skal sikre den frie debat, og som kun i læresituationer sætter 
visse grænser for, hvad man udtrykkeligt må agitere for. 

Det overlever ytringsfriheden nok, for det afgørende for 
ytringsfriheden - det er jo den fri debat, som ikke indskrænkes. 

Enhver imam kan skrive, hvad han vil, og det kan alle andre også. 

Råbe det ud over hustagene – gøre alt det som Grundtvig sagde, 
vi skal kunne i et demokrati. Men i vejledersituationer – det er 
der, vi har været nødt til i et meget bredt flertal at gribe ind 
overfor dannelsen af parallel-samfund i Danmark. 

Det handler om, at Danmark er det land næstefter Belgien, der 
producerer flest Syriens-krigere – over 100 som er potentielle 
terrorister. De bliver til i en blanding af moskemiljøer og 
bandemiljøer, og det er en rigtig dødelig fare, som vi nu gør det 
mindst mulige ved. 

Så det tror jeg, vi alle sammen kan have god samvittighed ved. 



Og det blev – som sagt – vedtaget med et meget bredt flertal: Det 
lille indgreb i læresituationer, som udtrykkeligt er legaliseret i 
grundlovens paragraf 67. 

Og så kommer den lille ændring, at hvis man vil have 
forkyndervisum til Danmark – og det er jo nemt at få i seks 
måneder – så skal man i forbindelse med visumansøgningen lige 
skrive under på, at man herved altså også ved, at i Danmark er 
der ligestilling mellem kønnene, og man anerkender 
homoseksuelle samt få andre, væsentlige ting. Det skal man lige 
være klar over, når man kommer til Danmark som forkynder. Og 
det er kun beskrivende: Det beskriver, hvad der gælder i 
Danmark. 

Hvis man så vil have vielsesbemyndigelse – eller hvis man vil have 
forlænget sit forkyndervisum udover de seks måneder – så skal 
man have et lille kursus i familieret, fordi der er det jo, man skal 
vide, hvad der er lov og ret i Danmark. At man skal orientere 
ægtefæller om, hvad der gælder i Danmark og ikke om, hvad der 
gælder i parallelle retssystemer, som nogen gerne vil have indført 
i Danmark, men som vi jo ikke vil acceptere. 

Der er i øvrigt ikke noget nyt i det: I friskoleloven har i ti år stået, 
at skolerne skal forberede eleverne til et liv i et samfund med 
frihed og folkestyre. Det var netop for at udelukke nazistiske og 
islamistiske skoler, at det blev indført. Nu skriver vi det samme i 
folkeoplysningsloven. 



Og man kan sige: Hvorfor er det blevet nødvendigt? Jamen, det er 
p.gr.a. globaliseringen. Der er kommet folk til Danmark, som vi 
også skylder at fortælle, hvad det er, det danske liberale 
demokrati går ud på, og hvordan man er i Danmark. 

Og så må de i øvrigt tordne imod det alt, hvad de vil. Agitere imod 
det. Sige at Koranen skal bestemme, som Hizb-ut-Tahrir gør. Vi 
forbyder jo ikke Hizb-ut-Tahrir – det gør man i de fleste andre 
lande men ikke i Danmark. 

De må agitere lige så meget, de vil og fortsætte med det. 

Men hvis de optræder som religiøse prædikanter, så må de i de 
lukkede rum hvor de vejleder og prædiker leve med, at der er der 
sat grænser. 

Så er der nogen, der siger: Jamen, hjælper det noget som helst? 

Så svarer jeg: Hvad med forbuddet mod at slå sine børn? Der 
sagde man nemlig det samme: Hjælper det noget som helst? Man 
kan jo ikke kontrollere dem? 

Men hvad skete? Folk er holdt op med at slå deres børn. 

Og håbet er, at dette vil føre til, at flere kvinder vil bryde ud og 
måske ikke angive imamen, eller hvem det er. Men så i hvert fald 
modsige vedkommende og lade være med at rette sig efter 
vedkommende, for det er kvinderne og deres ligestilling, som er 
nøglen til bekæmpelse af parallel-samfund, og som også er 
nøglen til integration i Danmark. 



Bemærk at 84 procent af alle palæstinensiske, somaliske og 
syriske kvinder er arbejdsløse – 84 procent i den arbejdsdygtige 
alder er arbejdsløse. 

Det skulle vel ikke være, fordi de får at vide, at de ikke må tage 
arbejde, der hvor der er mænd? Det kunne vel ikke have lidt at 
gøre med det? Det siger lidt om parallel-samfundenes giftighed 
og skadelighed for integrationen.  

Nok om det. Det var blot lige til forklaring, for det har jo med 
vores trossamfund at gøre, og nu er kirkeministeren jo igen 
blevet religionsminister, efter Birthe Rønn Hornbech afviste at 
være det i den tid, hvor hun var kirkeminister. 

Det man ellers mest hører om Folkekirken i øjeblikket, det er jo, 
at den koster så meget – at der er overforbrug, og at 
kirkeskatterne er for høje. 

Det er et problem, og tak til formanden for at han havde det med 
i sin tale. 

Men det gode ved Folkekirken – det er jo altså for det første, at 
den er folkeligt forankret i hvert et hjørne af landet. Og ikke 
mindst i det meget omtalte udkants-Danmark, og at den er styret 
af græsrødder. Af frivillige som er repræsenteret her. 

Og noget af det vigtigste i det danske demokrati – det er frivillig-
Danmark, forenings-Danmark. Det er det, at vi i Danmark ikke 
handler på kommando ovenfra, men at der er nogen, der bærer 



samfundet og dets institutioner ved et engagement fra den 
enkelte. 

Derved er Folkekirken en meget stærk kulturbærer, og jeg blev så 
glad forleden morgen – mandag morgen hvor mit forslag om en 
Danmarkskanon blev lanceret og i øvrigt utroligt positivt 
modtaget.  

Opgaven med Danmarkskanonen er jo at beskrive: Hvad har 
formet os som danskere, hvad er vi fælles om, og hvad er vigtigst 
at have med ind i fremtiden? Det er spørgsmålene, og der er 
kommet 500 svar allerede. Vi skal ikke afgøre det før til 
november. Alle kan stemme. Det er meget demokratisk. 

Og der sad jeg så i morgen-tv med Paula Larrain og Rushy Rashid, 
som har været rådgiver. De har begge indvandrerbaggrund: Den 
ene chilener, den anden pakistaner. Og Paula Larrain beskrev, 
hvordan hun som barn oplevede Danmark som et fuldstændig 
kulturløst samfund. Og Rushy Rashid gjorde det samme: Hendes 
far havde en kiosk på Nørrebro og troede, at der i Danmark ikke 
var andet end kriminelle, fulderikker, prostituerede og folk, der 
går rundt med en hund og ingenting bestiller. Og derfor blev hun 
sendt hjem fra det land: Det skulle hun da ikke vokse op i. Men så 
kom hun igen og skrev bøger om det. 

Den morgen sagde Paula Larrain, som er chilensk indvandrer – 
hun sagde: Jeg vil sætte Folkekirken øverst. 



For det var i kirken, hun mødte dansk kultur og pludselig 
opdagede, at danskerne ikke var kulturløse. 

Det sad hun og sagde for åben skærm kl. 7 om morgenen i 
morgen-tv. 

Nu har vi så snart menighedsrådsvalg og det, det gælder om, det 
er jo at overtale nogen, vi kender, og som vil være egnede til at 
sidde i menighedsrådet – at overtale dem til at stille op. At stille 
sig til rådighed for denne kulturinstitution - denne 1.000 år gamle 
kulturinstitution. 

Jeg tror, mange gerne vil opfordres. Det er jo altid en ros at blive 
opfordret. At blive prikket til: ”Kunne du ikke tænke dig…?” Det, 
at nogen har tænkt på, at man kunne været egnet – det tror jeg, 
mange bliver smigret over og glade for, og man kan jo altid give 
det en chance. 

I lyset af det formanden sagde: 17 procent vil ikke på forhånd 
afvise at sidde i menighedsrådet – det var det, jeg hørte i talen. 

Så spørg dem! 

Og det er os alle sammen, der skal spørge dem – så skal vi nok få 
flere til at stille sig til rådighed. 

Vi skal i hvert fald have fyldt pladserne op, og det ville jo være 
dejligt med et rigtigt menighedsrådsvalg. 

Det behøver jo ikke betyde, man skal opfinde noget at være 
uenige om. Men det giver altså en opmærksomhed om kirken. Og 



det fortæller borgerne, at der er nogen – måske endda nogen de 
kender – som gerne vil stille sig til rådighed. 

Jeg var forleden i et sogn, hvor de havde rigtigt mange, der gør 
det – de har valg hvert år, der er rigtigt mange, der stiller sig til 
rådighed, og det er jo ikke udtryk for nogen strid. Men det vidner 
om et sundt menighedsliv. 

Jeg tror ikke, man skal appellere til folks dårlige samvittighed eller 
til deres pligtfølelse. Eller sige at det er en borgerpligt at stille op 
osv. Lad være med det. 

Det drejer sig om, at de føler, at der er nogen, der gerne vil have 
dem med og synes, de er egnede. Gerne vil have dem i et 
fællesskab og synes, de har noget at byde ind med. Det er der 
mange, der godt kan lide at høre. 

Vi er jo frivillighedens samfund om noget. Jeg ved ikke, om der 
findes noget land i verden, hvor der er så mange frivillige som i 
Danmark. 

Se bare på Skanderborg – Smuk Fest – hvor 12.500 mennesker 
bygger en by ude i Fredskov hver sommer. Og så river de den ned 
igen om efteråret. Så begynder de igen næste forår, og det er 
frivilligt altsammen. 

Eller tænk på Roskilde Festival hvor nogen måske tror, at man er 
frivillig for, at man kan få nogle bajere, noget ballade, noget sex 
osv. – nej, nu skal jeg fortælle jer, hvad festival-arbejde består i: 



Det består såmænd i toilet-rengøring, sanitet, storkøkkendrift og 
timelange vagter. Hvordan kan det have appel til titusindvis af 
mennesker? Det kan det, fordi de gerne vil føle, at de er med i et 
fællesskab. De vil gerne være med, hvor mennesker mødes. De vil 
gerne være sammen med andre unge – men efterhånden er det 
sandelig også andet end unge, der kommer. 

Og så har det vist sig, at kun 15 procent af de frivillige ved, at 
festivalens overskud går til et almennyttigt formål. Det er altså 
ikke fordi, de føler en pligt til at gøre noget godt. Nej, de vil bare 
gerne være med. Og det tror jeg, vi skal lære af. 

Så held og lykke med at prikke til naboer, venner, bekendte og 
andre personer i omgangskredsen. 

På Roskilde Festival - der kalder de det ”kysse-strategien”: Vi skal 
kysse en del, før vi finder den, vi vil indgå i en forpligtende 
forbindelse med, og det kan man altså gøre på festivalen. 

Det er noget lidt andet med menighedsrådet – og dog. 

Hvilken tiltrækning har Folkekirken så? Hvordan kan man 
argumentere for den? 

For det første: Den er autentisk. 

Den står der, og vi ved, hvad den står for. 

Den forandrer sig ikke – den er ikke taktisk. 

Den er ikke agitatorisk. 



Den er der som rummet for eftertanke, ro og fordybelse. 

Og så handler den om det vigtigste i tilværelsen – det, vi ikke kan 
lave om på. Det er jo det, kirke og kristendom handler om – det, 
der ikke ændrer sig over tid. 

Og så har kirken et vældig godt ry.  

Tidligere var der mange fjender af kirken. De er svære at finde i 
dag. 77 procent er medlemmer, og kirkens troværdighed er i top. 
Og 77 procent er højest i hele Norden om ikke i hele Europa. 
Finland er nummer to med 76 procent. 

Så med al respekt for formandens bemærkning så vil jeg tillade 
mig at mene, at Folketinget har haft en temmeligt heldig hånd 
med hensyn til at sikre Folkekirkens rummelighed. 

For det er jo, når de hellige har været oppe at slås, at Folketinget 
har grebet ind og givet plads for begge parter – hvad enten det 
nu er kvindelige præster, eller det er vielse af homoseksuelle, det 
drejer sig om. 

Der er der været vild uenighed i Folkekirken. Folketinget har 
sørget for, at der var plads til begge anskuelser, og at ingen skal 
gøre noget, som de ikke kan have hjertet med i. 

Jeg er for så vidt enig med formanden og min forgænger i, at vi 
godt kunne have brugt det, der til sidst lå på bordet under 
strukturforhandlingerne om Folkekirkens styre. 



Men jeg hviskede til Marianne Jelved: ”Der er jo ingen, der 
forbyder dig at opføre dig, som om det blev vedtaget.” 

Og det er jo det, hun har gjort – og det er det, jeg også gør. 

Jeg sidder troligt til budgetsamråd i timevis og blander mig 
overhovedet ikke. Og jeg tror ikke, der er meget med, at jeg ikke 
retter mig efter det. 

Så jeg synes ikke, at det har været særlig tyrannisk, at det er 
kirkeministeren – og dermed Folketinget – som har det sidste 
ord. Fordi kirkeministeren skal jo stå til ansvar overfor 
Folketinget, så helt udemokratisk er det jo ikke. 

Man kan godt tænke sig, at hvis Folkekirkens medlemstal ryger 
ned under 50 procent, så mente selv Grundtvig i sin tid, at så var 
det nok ikke holdbart med denne folkekirke. 

Men der er langt derned, og indtil vi kommer derned, så synes 
jeg, vi skal lade ordningen være, som den er, idet det 
forudsætter, at skiftende kirkeministre holder sig lidt på måtten. 

Det er derfor, jeg har lagt vægt på, at jeg ikke er kirkens leder – 
jeg er kirkens pedel. Og deri ligger, at jeg ikke er åndelig leder på 
nogen som helst måde – det kunne regeringen måske nok trænge 
til på forskellige andre felter – men jeg er ikke åndelig leder for 
Folkekirken. 

Det, at vi har en kirkeordning, som sikrer, at kirken også overlever 
i udkantsområderne, hvor alt andet måske er forsvundet, men 



hvor kirken jo er en helt central kulturinstitution udover det 
kirkelige – det er jo ikke bare en folkekirke-værdi. Det er i 
allerhøjeste grad en politisk værdi, som stort set alle Folketingets 
partier massivt bakker op om. 

Og man mærker det jo, når man er ude – hvordan kirken på 
mange måder også er et forsamlingshus. 

Det var jo den danske model, at ved siden af kirken fik vi 
højskoler og forsamlingshuse. Ved siden af prædikestole fik vi 
talerstole. Og ved siden af salmebogen fik vi højskolesangbogen, 
som nu er Danmarks mest solgte bog – 400.000 eksemplarer er 
den seneste blevet solgt i – og det siger lidt om, hvor stærk den 
kulturelle del er.  

I øvrigt er højskolesangbogen jo forsynet med ret så mange 
salmer og efter min mening: De allerbedste salmer vi har. Tilmed 
med gode melodier hvad man ikke kan sige om alle nye salmer, 
der skrives. 

Vi er oppe imod det, at der stadig er mange, der tror, at man skal 
være lidt hellig for at stille op til et menighedsråd. 40 procent af 
de adspurgte i en meningsmåling svarede, at de ikke er religiøse 
nok til at sidde i menighedsrådet. 

Det er altså noget rigtig sludder, og hvis man vil drage en parallel, 
så kan man jo sige til folk: Er I klar over, at den øverste 
myndighed i Folkekirken, det er altså Folketinget – så kan du vel 
også sidde i menighedsrådet? Du skal ikke være præst. Du skal 



ikke være åndelig vejleder. Du skal gøre et arbejde i det lokale for 
dem, for hvem kirken er vigtig. Og så kan man jo godt gentage, at 
hvad de end mener, så må de jo indrømme, at kirken handler om 
det, der er vigtigt – det, der ikke ikke forandrer sig. Det, der er 
vigtigst i tilværelsen, og som vi ikke kan lave om på. Det er et 
rigtig godt argument. 

Og så må man også sige til dem, der ikke gider engagere sig i 
skolebestyrelsesvalg, at hvis de ikke engagerer sig, så har de 
heller ingen adkomst til at brokke sig. I fire år kan de ikke brokke 
sig. Det kan man jo godt lige få ud mellem sidebenene. 

Nogen synes, at kirken er for eksklusiv og fraværende til, at de vil 
i forbindelse med den, og det er derfor, jeg synes, det er så godt, 
at der foregår så mange forskellige ting i kirkerne. Og at man gør 
så meget for at få både skolebørnene og dermed deres forældre 
og bedsteforældre ind i kirken, når børnene synger. Men også 
musik-arrangementer osv. Det er jo utroligt omfattende, hvad 
der foregår i vores kirker, konfirmandstuer og hvad det er for 
rum, man ellers har. 

Men nu er Folkekirken udsat for en kampagne fra Ateistisk 
Selskab, som jeg ofte kommer til at kalde for Ateistisk 
Trossamfund. Fordi deres tro jo er stærkere end vores andres tro 

Vi andre ved jo fra evangeliet for tre uger siden i kirken, at 
disciplene havde tvivlere iblandt sig. Og hvad gjorde Vorherre 
selv, da han hang på korset – en overgang tvivlede han også. 



Kristendom er forbundet med tvivl. Tro er forbundet med tvivl. 
Men ateisterne – de har ingen tvivl. 

Og så er det, jeg kommer til at tænke på den danske natur-
videnskabsmand og astronom Jens Martin Knudsen, som aldrig 
forsømte nogen lejlighed til at sige, at i hans univers var der også 
plads til kristendom. 

Og så føjede han til, at man skal altid slå følge med dem, der 
søger men aldrig med dem, der mener, de har fundet. De er 
farlige. 

Og så til det mere profane. Jeg kommer lige fra Glumsø kirke og 
har besigtiget gulvet i konfirmandstuen, som nu skal lægges om 
for en meget stor pris, fordi fliserne er blevet lagt forkert. Og det 
er jo desværre en sag for kulturministeren, men da det også er 
mig, synes jeg, at jeg måtte se det med egne øjne. 

De har ikke rettet sig efter det, de skal i det menighedsråd. Skal 
nåde gå for ret, fordi det er dyrt at lave om på? Eller skal vi holde 
fast i smagsdommernes måske velbegrundede afgørelse? 

Det må jeg jo så se, hvad vi kan finde ud af. 

I Glumsø fortalte præsten mig, at ateisternes kampagne sandelig 
også har haft virkning i Glumsø. Jeg troede mest, det var i Aarhus 
og København men nej: Også i Glumsø og Bavelse sogne – i alt 
otte kirker med tre præster og to organister – også der har der 
været udmeldelser i anledning af kampagnen. Men dog også 
enkelte indmeldelser. 



Kampagnen har allerede kostet Folkekirken 20 millioner kroner. 
Det er noget, vi altså må forberede os på: Nu må vi altså 
argumentere mere aktivt for denne institution, som vi har 
betragtet som en ren selvfølge. Hvem kan dog være imod den? 
Jamen, der er nogen, der er imod den. Vi bliver nødt til at 
argumentere for den. Alt det den gør – alt det den står for. Al den 
medmenneskelighed den står for. 

Og så forklare folk at det er altså ikke, som man skulle tro, når 
man læser bladet Politiken: At kristendommen er De ti Bud. Der 
skete jo lidt efter. F.eks. at Jesus tog et opgør med de lovkyndige 
og farisæerne. Og så fik vi reformationen også. 

Vores kristendom er jo er tilgivelsesreligion, som også giver plads 
for dem, der tvivler. Det er ikke en lovreligion. 

Jeg forsøgte forleden at overtale Ateistisk Selskab til at føre 
kampagne imod lovreligionen i stedet for mod denne 
fredsommelige tilgivelsesreligion, som Folkekirken handler om. 

Jeg tror ikke, det gjorde noget indtryk. 

Men det er det, vi skal argumentere for. 

Men det er klart: De bruger nogle argumenter om Folkekirken, og 
det er klart, det gælder om at få fjernet de argumenter i det 
omfang, der er noget om dem. 



Der er eksempler på overdrevet forbrug i kirken. Ting, der blev 
for dyre. Men der er heldigvis også rigtigt gode eksempler på, at 
sogne har fundet sammen om at gøre det hele noget billigere. 

Når otte kirker i Glumsø-Bavelse kan deles om to organister, så 
siger det lidt om, at man altså godt kan være ansat flere steder. 
Det gælder også graverne. Og kirkegårdene er alt for dyre og alt 
for velholdte efter min mening. Og hvis man ikke kan blive enige 
om at få klippet de hække så fjern dem dog. Hvorfor skal vi have 
parcelhuskultur med i graven? 

Men det vil jeg slet ikke blande mig i. Jeg siger bare: Det er 
virkelig en sag for menighedsrådene at drøfte. Kunne det i det 
mindste gøres lidt billigere og lidt mere praktisk? 

Da jeg var til kulturmøde på Mors, da havde Morsø provstiudvalg 
bedt om et møde, og det kunne så ikke ligge på andre tidspunkter 
end kl. 11 om aftenen. Og det viste sig, det handlede om klipning 
af buksbomhække på kirkegårde, fordi man i deres stift åbenbart 
ikke måtte lade menighedsrådene afholde den udgift. 

Og det er vist også rigtig nok, for derved giver man jo en gave til 
dem, der har gravpladserne, og som de i princippet selv skulle 
betale for. 

Det problem er der et udvalg i Kirkeministeriet, som nu på andet 
år tænker over, og jeg håber ikke, de er så længe om det, fordi de 
tænker, at så ”slipper de af med ham Bertel” – at det er det, de 



spekulerer i. jeg håber, der snart kommer en løsning. Og hvis den 
kræver lovændring, så vil jeg elske at fremsætte lovforslaget. 

Jeg håber ikke, at klinkerne i Glumsø skal klares ved lov. Det bør 
være muligt at klare på anden vis. 

Vi bliver nødt til at se på det med udgifterne, som mange steder 
kan bringes ned. Og jeg er lige så glad som formanden for, at nu 
er kirkeskatten blevet lidt lavere – efter den er steget og steget 
og steget og steget. 

Mit slogan hvis jeg skulle lave et til menighedsrådsvalget – det 
skulle være: Kirkeskatten ned – og dåbstallet op. 

Og så kunne vi måske også prøve at få nogle flere til at melde sig 
ind i kirken. Jeg blev så ked af det, da jeg i Politiken læste om en 
døbt og konfirmeret kvinde, som er flyttet fra Gladsaxe til 
København og som nu for anden gang forsøgte at blive medlem 
af Folkekirken. 

Men i Gladsaxe havde hun fået den besked, at så måtte hun 
komme til samtale i kontortiden hos præsten. Det, syntes hun, 
var noget pjat. Hun vidste, hvad hun gjorde. Og uanset hvad 
præsten sagde, tror jeg, hun stadigvæk gerne ville være medlem. 

Og så flyttede hun ind til byen til et andet sogn – og der fik hun 
samme besked: At hun skulle møde i kontortiden hos en præst. 
Jeg har både hendes indlæg og hendes postadresse, så jeg 
tænker på, hvis jeg kunne skrive til hende: Du er med hermed 



indmeldt i Folkekirken – og så bagefter tage slagsmålet med den 
pågældende præst. 

Det er et vanskeligere at løse Jens Bøggilds problem. Han var 
præst i Haraldsted, nu bor han i Sverige – og han vil så gerne 
være medlem af både den danske og den svenske folkekirke. 

Men nej – der kom et brev fra Marianne Jelved: Det må du ikke. 
Og desværre har hun ret – sådan er reglerne. 

Men nu er jeg jo så nordisk indstillet, at jeg kan godt forstå, at 
man ikke kan være katolik og protestant på samme tid, og at man 
ikke kan være muslim og folkekirkemedlem på samme tid. Men 
jeg synes da, vi her i Norden skulle tillade, at når folk flytter så 
meget, som de gør, så kan de også være medlemmer begge 
steder. 

Ja, vi burde faktisk lave en ordning, så det er en selvfølge, at de er 
medlemmer begge steder. 

Men det kræver lovændring, så det er faktisk mit problem, hvis 
det skal løses. 

Så er der kommet noget glædeligt – et nyt redskab som virkelig 
kan bruges. For Folkekirkens medlemsregister – det er jo ikke bar 
der, hvor døde og døbte bliver registreret. Nej, nu er det blevet et 
egentligt medlemsregister. Og det medlemsregister – det kan 
Folkekirken bruge som enhver anden forening kan bruge sit 
medlemsregister. Man kan på kirkekontoret få meddelelse om, 



når et folkekirkemedlem er flyttet til sognet, eller et medlem har 
født et barn – så kan man kontakte vedkommende. 

Man kan kort sagt bruge medlemsregistret til at invitere til 
deltagelse i, hvad der foregår i og omkring den lokale kirke. Man 
kan opsøge borgerne og spørge, om der er taget stilling til 
barnedåb af den nyfødte. Man får jo at vide, at vedkommende 
har født et barn, før barnet er blevet døbt, og så var det måske en 
ide at henvende sig. 

Det er jo desværre sådan, at barnedåb ikke opfattes helt så 
naturligt som tidligere. Måske er der mange, der gerne vil have 
en henvendelse, for der er jo i dag hos de fleste ikke nogen 
modvilje imod Folkekirken. 

Og jeg taler jo her om folkekirkemedlemmer – betalende 
folkekirkemedlemmer, som vi jo egentlig skylder en lille smule 
service for alle de penge, de nu betaler. Her er et nyt redskab, 
som kan bruges til aktiv medlemspleje. 

Og så vil jeg gerne reklamere for skriftet ”Menighedsråd på jeres 
måde”. Her kan man se beskrevet alle de variationer, som findes 
fra sogn til sogn – hvordan man løser de samme opgaver på vidt 
forskellige måder. 

Det er et nyttigt skrift, for det illustrerer jo, at der ikke kun er en 
model, og at der jo faktisk er noget at vælge imellem. Og der er 
tilmed inspiration at hente. 



Den er sendt ud til alle menighedsrådsformænd, og den ligger 
også på årsmødet i jeres materiale. Og nu går vi så videre til 
næste niveau – nemlig et kommende skrift som hedder 
”Provstiudvalg på jeres måde”. For man kan jo også gøre tingene 
vidt forskelligt i de ca. 100 provstier. 

Jeg synes, at netop når vi nærmer os et menighedsrådsvalg, er 
det utroligt vigtigt at få syn for sagen, når det gælder alt det, man 
kan ændre – alt det man kan få indflydelse på i et menighedsråd. 

Hvad enten det er hækklipning eller søndags-kollekten – som jo 
kan foregå via Mobile Pay, vil jeg bare gøre opmærksom på. Folk 
har jo ikke kontanter længere. Så skal der da være mulighed for, 
at de klarer det via Mobile Pay. 

Sådan er der så meget, som godt kan ændres. Og jeg tror i 
virkeligheden, at meget af det humanitære arbejde – det kan 
man godt få folk til at interessere sig noget mere for. 

Jeg tror jo ikke, Ateistisk Trossamfund ville føre en kampagne 
mod Folkekirkens Nødhjælp – det tror jeg faktisk ikke, de ville.  

Men efter min mening er det lige så absurd at føre en kampagne 
imod Folkekirken. 

Så lad os bruge den store frihed der er, og de øgede frihedsgrader 
vi forhåbentlig får. 



Og så vil jeg sige: Hvis der er noget, der irriterer – bøvlede regler 
om kostbare konsulenter i småsager og andet så er det nu, vi skal 
have det at vide i Kirkeministeriet. 

Vi fører en kampagne med overskriften ”Bort med bøvlet, Bertel” 
– den kører i fjorten dagen endnu. Og man kan såmænd godt 
fortsætte derefter. 

Der sidder nogle udvalg, som opsamler de forslag, vi får vedr. 
uønsket bøvl – jeg opfordrer virkelig til, at er der noget, der 
trykker så kom med det nu. 

Og jeg havde nær sagt: Hvis man ikke gør det, så kan man ikke 
brokke sig de næste fire år. 

Jeg havde i aftes den oplevelse at være vært for den polske 
præsident. 

Og hvad man end mener om hans regering – og den kan man 
mene meget om – så er han en stærkt troende katolik. Han 
fortalte mig meget rørende om kampen imod kommunismen. Jeg 
fortalte ham, hvordan jeg havde været til Solidaritets jubilæum i 
Gdansk. 

Der var Lech Walesa også, som var fagforeningsleder, skabte 
Solidaritet på et mangfoldigt program, som også rummede 55 
timers arbejdsuge osv. 

Det har de heldigvis glemt.. 



Jeg fortalte Lech Walesa, at jeg havde lært under min 
uddannelse, at når der engang var blevet kommunisme i et 
samfund, så ville der altid være kommunisme, fordi under 
kommunisme kan man jo ikke agitere imod regimet. Det er ikke 
muligt at udgive bøger, udgive skrifter. Man kan ikke gå i 
medierne – man har simpelt hen ikke nogen muligheder for at 
bekæmpe det kommunistiske regime. 

Og så spurgte jeg ham: Når nu det syntes så fuldstændig umuligt, 
hvordan turde I så? 

Og så svarede han meget sødt: Vi vidste jo ikke, det var umuligt. 

Og så føjede han til: Og så havde vi paven. 

We didn´t know it was impossible and we had the Pope. 

Og det fortalte jeg præsidenten. 

Og så sagde han: Det har Lech Walesa fuldstændig ret i. Paven og 
katolicismen spillede en ufattelig rolle og gjorde, at ingen har 
kunnet knække ryggen på polakkerne. 

Og han kommer fra Krakow – det er i øvrigt meget sjovt, for da 
han gik i skole, var jeg på officielt besøg i Krakow som 
undervisningsminister. 

Der var en stor studenterdemonstration.  

Min kone og jeg stak hovederne ud af vinduet: De vinkede med 
amerikanske flag, mens de i Danmark afbrændte amerikanske 
flag. 



Men det er jo fordi, dem der har prøvet at miste friheden, de er 
meget klogere end fokælede danske velfærdsunge. 

Og I Krakow, fortalte han: Da pave John Paul kom til Krakow – for 
30 år siden – da var der en million mennesker på benene. Det var 
den største begivenhed nogensinde. 

Og det skabte en stolthed, en stædighed og en opslutning til den 
katolske kirke, som stadigvæk gælder. Det er jeg sikker på, han 
har ret i. 

Jeg fortæller det, fordi vi skal huske: Hvem er det, der sikrer 
friheden i de demokratiske samfund? 

Er det dem, der ikke tror på noget og synes, det ene kan være lige 
så vigtigt som det andet? 

Nej. 

Det er dem, der tror på noget, og for hvem friheden er så vigtig, 
at de vil have lov at kæmpe for deres tro – også i det offentlige 
rum. 

Hvem var det, der skabte verdens første og frieste demokrati? 

Det var europæiske fundamentalister, der tog til USA, fordi de 
ikke kunne være i fred i Europa. Der skabte de så nogle 
spilleregler, hvor man respekterer hinanden og giver hinanden 
friheden. 



Professor Ove Korsgaard har skrevet en bog om demokratiets 
rødder. Og der kommer han med nøjagtigt samme pointe: Hvem 
var det, der var rygrad i det danske demokrati? 

Og så nævner han gudhjælpemig de stærke jyder på Horsens-og 
Vejle-kanten. De var nogen af de mest fundamentalistiske og 
også temmelig intolerante, som holdt fast ved Kingos salmebog 
under statskirkepræsten. 

Og når degnen havde sunget efter den autoriserede salmebog, så 
blev de bare ved med at synge efter deres egne, for der var flere 
vers i Kingos salmebog – de var fløjtende ligeglade med, hvad 
statskirken ville stoppe ned i halsen på dem. 

Stædige som polakker – dem nævner Ove Korsgaard som 
folkestyrets rygrad. 

Og det er der altså også brug for at sige i vore dage:  

De, der tror på noget, er ikke et problem for et demokrati. Og det 
der med at vi skal have mindre religion i det offentlige rum – det 
er noget ævl, og det ved Anders Fogh også godt. 

I demokrati-kanonen, som blev indført for ti-tolv år siden, der er 
kristendommen også indført som en del af demokratiets rygrad. 

Og hvis man ser ud over verden – hvor er det, der er demokrati? 

Hvor er det, folk kan finde ud af det med hinanden og være 
uenige på en skikkelig måde? 

Det er jo i de kristne lande. 



Vi skal ikke prale for meget af det, fordi så er der nogen, der 
bliver så fornærmede. Men der er altså et godt argument for det. 

Det synes jeg også, vi skal tage med, når nogen har så travlt med 
at mistænkeliggøre enhver religiøs overbevisning.  

Det skal vi bare pure afvise. 

Folk med en religiøs overbevisning – de er demokratiets rygrad 
og bærer det. 

Tak fordi I hører til den gruppe. 

 

 

 

 

 

 


