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Formandsberetning 
Vedrørende Forretningsudvalgets arbejde  

siden sidste Pastoralrådsmøde d. 20-21. juni 2015 
 
 

Siden sidst har Forretningsudvalget haft tre møder – i august, september og oktober. 
 
På augustmødet evaluerede vi juni PR mødet.  
Der var bred enighed i Forretningsudvalget (FU) om, at det overordnet set havde været et godt 
møde. Dog blev der udtrykt stor beklagelse over, at den oprindelige form i forhold til punktet om 
Neokatekumenatet (NK) blev ændret. Dette har siden rejst yderligere diskussioner i FU om 
hvorvidt, det er acceptabelt, at en vedtagen form i FU bliver ændret uden forudgående 
kommunikation og accept desangående fra FU´s side?  
Ligeledes har drøftelserne i FU ført til en opfordring til Biskoppen om at opfordre NK præster og 
medlemmer til at være mere åbne for spørgsmål og gå ind i dialogen med de folk, som har 
spørgsmål eller er kritiske. Ligeledes blev Biskoppen opfordret til – som han havde imødekommet 
Pastoralrådsmødet med - at undersøge hvilke retningslinjer vedr. NK’s virke, man ser i andre 
lande.       
 
Vi har haft præsterokeringerne på dagsordenen og bedt om orientering om hvilke overvejelser, 
der gøres omkring disse rokeringer, og hvem der deltager i beslutningsprocessen.  
Biskoppen orienterede om, at overvejelserne starter i Biskoppeligt råd og når dette råd er landet 
på en fornuftig model, så bliver den pågældende præst hørt. Hvis han er indforstået med planen, 
så orienteres menighedsrådet. Det blev understreget, at præsterne ikke tvinges til en opgave, de 
ikke ønsker, også selvom de har lovet lydighed. Hvis en præst afslår – af gode grunde – så 
genstartes planlægningen i Biskoppeligt råd. (Proceduren med at spørge menighedsrådet er kun 
når det drejer sig om sognepræster.) 
Til dette punkt blev der rejst flere spørgsmål vedr. NK præster. Bl.a. at NK præsterne er massivt 
repræsenterede i Hovedstadsområdet, at der mangler information om, at når der kommer en NK 
præst til en menighed, så kommer der også en seminarist, da NK præster altid bor minimum to og 
to og ligeledes blev omkostningerne vedrørende denne ekstra person også drøftet. 
 
Der har været udtrykt utilfredshed med, at bilag til Pastoralrådsmødet først blev offentligt 
tilgængelige efter Pastoralrådsmødet. Der var forskellige synspunkter fremme om dette, bl.a. at 
det sker at bilagene ændres inden Pastoralrådsmødet, og at det derfor vil være upraktisk at 
offentliggøre ufærdige bilag. Ligeledes blev det fremført, at det er formålstjenligt at FU har haft 
mulighed for gennemgå bilagene inden de bliver offentlige. Der blev udtrykt meninger som både 
talte for og imod, men resultatet af denne diskussion blev, at bilagene først bliver lagt på 
hjemmesiden efter Pastoralrådsmødet.  
 
Formanden førte en ny diskussion frem – motivering og organisering af frivillige i menighederne. 
Ønske om at sætte fokus på de kræfter, der yder et frivilligt arbejde og påtager sig et særligt 
ansvar. Spørgsmål som, hvem der tager ansvaret for at finde folk til opgaverne, anerkendelse af de 
frivillige, præstens ansvar, menighedsrådets ansvar m. v. blev drøftet.  
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FU enedes om at punktet skulle rejses på PR, så vi kan få en ide om, hvordan det rent faktisk 
fungerer ude i menighederne. 
 
Generalvikaren har løbende orienteret FU om hvordan implementeringen af ”Det nye 
Danmarkskort” fungerer. Dette rejste spørgsmålet om, hvordan man forholder sig, når 
menigheder sammenlægges. Vedtægterne for menighedsråd tager ikke højde for dette, og der er 
derfor blevet udfærdiget et forslag til vedtægtsændringer, som vil blive taget op på det 
kommende Pastoralrådsmøde i november. 
 
Foranlediget af en aktuel situation, rejste formanden et spørgsmål om, hvilken praksis der er i 
forbindelse med invitationer til katolske arrangementer som f.eks. jubilæer og præstevielser? 
Spørgsmålet drejer sig ikke primært om invitationer, men om at lægfolk bør betragtes som 
ligeværdige samarbejdspartnere og at lægfolk, der har påtaget sig et særligt ansvar, også inviteres 
med på lige fod med præster og diakoner. 
Fra FU side blev det pointeret, at det ville være godt at bryde med nuværende praksis og sende 
invitationer ud til f.eks. formanden for Pastoralrådet, hele FU eller hele Pastoralrådet – både for 
anerkendelsens skyld, men også fordi FU dermed får en bedre føling med, hvem og hvad der rører 
sig i bispedømmet.  
Biskoppen er villig til at kigge på den nuværende praksis og evt. ændre den. 
 
I valgstyrelsens beretning fra sidste valg, fremkom bispedømmets valgstyrelse, med Erik 
Smitshuysen som formand, med nogle anbefalinger i forhold til fremtidige menighedsrådsvalg. 
Dette har været diskuteret i FU, som enedes om, at der nedsættes et udvalg, som arbejder med 
disse anbefalinger og eventuelle ændringer af vedtægterne. 
Udvalget består af: Erik Smitshuysen, Erling Tidemann og Johan Hartmann Stæger. Udvalget 
forventes at kunne udfærdige nogle forslag til næste PR møde i juni måned og har FU og 
generalvikaren som referencepersoner. 
 
Med venlig hilsen 
Maria Truelsen/formand for PR. 


