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Vesterbro, Jesu Hjerte Kirke 

Svar på høring fra menighedsrådet ved Jesu Hjerte Kirke 

København, 9. marts 2015 

Jesu Hjerte Kirkes menighedsråd er tilfreds med løsningen til det nye Danmarkskort. 

 

Med venlig hilsen 

Denice Jørgensen 

Menighedsrådsformand i Jesu Hjerte Kirke 
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Hvidovre, Skt. Nikolaj kirke 

Høringssvar Skt. Nikolaj Kirke 

Hvidovre februar 2015 

Svar på høring om ”Det nye katolske Danmarkskort”, bidrag fra Skt. Nikolaj Kirke, Hvidovre sogn 
 
Det foreslås, at Skt. Nikolaj Kirke skal slås sammen med Jesu Hjerte. Vi har principielt ingen indvendinger 
mod denne sammenlægning, så længe at sammenlægningen alene betyder fælles pastoral-betjening. Vi 
ønsker, at vores sogn forbliver et selvstændigt sogn. 
 
Vores nuværende pastor Wladyslaw Zdunek betjener en meget mangfoldig menighed med store grupper af 
anden etnisk herkomst, og han har formået at samle sognet trods denne mangfoldighed, så hele 
menigheden fremstår som en enhed mod fælles mål. Han holder foruden dansk messe også ugentligt 
messe for vor store polske menighed, ligesom den vietnamesiske del af menigheden har to månedlige 
messer, heraf den ene dansk/vietnamesisk messe. Både den polske og vietnamesiske menighed ønsker 
fortsat denne betjening, og vort sogn er centralt placeret i forhold til disse menigheder. Begge menigheder 
er et fast islæt af vedvarende brugere af vor kirke, også til kirkelige handlinger som dåb, vielse, begravelser, 
1. kommunion og firmelse. Herudover kommer der en del gæster/ferieturister, som besøger vores kirke på 
grund af mulighed for polsk eller vietnamesisk messe. 
 
Vor kirke er unik, tegnet af arkitekt Johan Otto von Spreckelsen og præmieret af Hvidovre Kommune, og 
derfor er kirken desuden en turistattraktion, som i løbet af ferierne modtager mange besøgende katolske 
gæster. 
 
Vores pastor er op i årene, men kan fortsat klare de daglige opgaver i vort sogn. På grund af sin alder vil han 
næppe kunne formå jævnligt at betjene andre kirker, herunder Jesu Hjerte. 
 
Pastor Wl. Zdunek er meget vellidt, og vi ønsker - så længe hans helbred tillader det - at beholde ham som 
vor sognepræst. Pastoren er enig i dette. Vi ønsker ikke, at hans ansættelse blot forlænges 1 år ad gangen. 
Vi ser derimod frem til et længere åremål, f.eks. 6 år eller - hvis dette ikke er muligt - så 3 år, hvorved der 
bibeholdes stabilitet og kontinuitet i vort sogn, ikke mindst ved sammenlægning af sognene. 
 
Som et yderligere plus har vi en præstebolig, som vi ønsker at kunne bevare, især da boligen lige er 
gennemgribende renoveret. Vi ønsker boligen beboet af en pastor, der betjener vores kirke. 
 
Vi håber, at ovenstående kan tages i betragtning ved ”det nye katolske Danmarkskort”. 
 
Med venlig hilsen 
På menighedsrådets vegne 
 
 
Jette Kromayer 
Formand for Menighedsrådet 
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Herlev og Brønshøj, Vor Frue kirke og Skt. Antoni 

Høringssvar fra Vor Frue kirke og Skt. Antoni kirke 

13. marts 2015 

 

Menighedsrådet har fuld forståelse for den situation den Katolske kirke i Danmark står i og de udfordringer, 

der ligger forude. Økonomi, præstemangel og bedre udnyttelse af ressourcer er problemstillinger, som skal 

håndteres nu og med blik for fremtiden. 

I dokumentet ” Det nye katolske Danmarkskort” bider vi mærke i følgende linjer: 

 Hvem er vi? 

 Hvad skal vi? 

 Hvordan skal vi gøre det? 

Hvis den Katolske kirke i Danmark netop skal leve op til både vores missionsbud og vores åndelige liv, skal 

enhver plan tage afsæt i, hvordan dette opnås.  

Kortsigtet løsning? 

Vi ser den nuværende strukturreform som en løsning, som nok kun dækker de næste 5 - 10 år. Hvad skal 

der så ske derefter? Går vi i gang med en ny omgang kirkelukninger?  

Som vi ser det, kan vi ikke fortsætte med en model, der indebærer kirkelukninger hver 10. år.  

 

En fremtidssikret løsning bør tage udgangspunkt i den Kirke, vi gerne vil have i Danmark! 

 

I stedet for at rykke rundt på de samme/færre brikker, lad os da træde flere skridt tilbage og kigge på vores 

Danmarkskort fordomsfrit og ambitiøst. 

Lad os tage vores 3 spørgsmål fra tidligere og bruge disse som grundlag for en strukturreform. 

Vi kan kigge på den foreslåede inddeling i sogne/områder, som skal dækkes - dette kan være et godt 

udgangspunkt for en drøftelse om en fremtidig sognestruktur! 
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Inden for hvert område kan vi stille de 3 spørgsmål: 

 Hvem er vi? 

I det givne område, hvilke katolikker er der? Hvilke behov har disse katolikker? Hvilke ønsker har vi 

som kirke for det givne område? 

Når disse spørgsmål er besvaret kan næste skridt begynde. Når vi ved, hvem vi er, hvor mange vi er, 

og hvad vores behov er, kan vi begynde arbejdet med, hvad vi skal. 

 Hvad skal vi? 

Vi skal finde ud af, hvordan evt. kirker, evt. messesteder og andre konstruktioner skal være for at 

imødekomme vores tidligere spørgsmål. 

Er de eksisterende kirker m.m. i stand til at dække de opridsede behov? Skal der oprettes nye kirker 

- eller ligefrem bygges/købes ny kirker? I så fald hvor skal evt. nye kirker placeres, så de rent faktisk 

dækker de behov, der måtte være og selvfølgelige andre logistiske udfordringer. 

Derefter skal vi finde ud af, hvordan bemandingen (præster, nonner m.m.) af disse gamle/nye kirke 

skal være for at kunne varetage og ikke mindst videreudvikle den katolske kirke i området! 

 Hvordan skal vi gøre det? 

Det er som sagt nemt at sige ”byg/køb nye kirker” og ”find flere/nye præster”. Ovenstående er 

noget, som kommer til at tage flere år, endda årtier, og vil skulle gennemføres trinvist! 

Det er vores overbevisning, at det er nemmere at motivere folk til at følge en vision og en plan, hvis 

de kan se meningen i den (visionen/planen).  

Det vil koste noget - økonomisk, følelsesmæssigt og meget mere, men selv den mest skeptiske vil 

kunne se meningen i, at lige netop deres kirke skal lukkes på sigt (eller her og nu), fordi man flytter 

ind i noget andet/nyt, som dækker de opstillede behov og giver mulighed for udvikling.  

Dette skal selvfølgelige indgå i alle sognes og Bispedømmets bestræbelser på at få flere til at 

deltage i kirkeskatsordningen. 

Stillingtagen til evt. lukning af Skt. Antoni: 

Det vil næppe komme som en overraskelse, at vi ikke ser velvilligt på en evt. lukning af Skt. Antoni og 

frasalg.  

De sidste knap 10 år har Skt. Antoni kirke klaret sig og endda over alle forventninger - måske forhåbninger i 

nogle kredse. Dette har kunnet ladet sig gøre, ikke mindst fordi sammenlægningen med Vor Frue kirke og 

Oblatfædrenes velvillighed og støtte har givet Skt. Antoni økonomisk robusthed og præstelig betjening. Ud 

over Oblatfædrene har flere præster gennem årene stillet sig til rådighed og sørget for, at der kunne 

afholdes messer hver søndag og andre helligdage. 

Kirken og de tilhørende lokaler bruges af forskellige grupper hver uge. Om søndagen fejres der en dansk 

messe og en polsk messe. Især den polske messe vil have svært ved at finde et andet egnet sted at fejre 

messe for de over ca. 100 mennesker, som kommer til denne messe.  De andre lokaler bruges flere 
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ugedage af de 2 - 3 Neokatekumenale kommuniteter, som har hjemsted i kirken. 

Den polske messe, den frie menighed El – Shaddai, som lejer kirken om søndagen, samt udlejning af 

præsteboligen udgør en indtægt for sognet - i retning af 100.000 kr. om året. 

Hvis Skt. Antoni kirke bliver lukket, vil det ikke kun repræsentere et økonomisk tab, det vil også betyde et 

betragteligt pres på Vor Frue kirkes faciliteter. Til de store kirkelige fejringer vil kirken ikke være stor nok til 

kirkegængerne - der er 120 siddepladser i Vor Frue Kirke. I hverdagen vil bl.a. Neokatekummenatet gøre 

krav på lokalerne til deres 2 - 3 ugentlige fejringer. Det skal ses i forhold til de øvrige eksisterende 

aktiviteter og messer i Vor Frue Kirke. 

Skt. Antoni har alle disse år ikke ligget til last for Bispedømmet økonomisk eller præsteligt. Menighedsrådet 

afspejler vores sogns særlige sammensætning og har arbejdet og samarbejdet i alle årene for sognets 

bedste. Hver gruppe - Herlev dansk/engelsk messe og Skt. Antoni - har fået og har haft mulighed for at 

udfolde sig inden for en fælles ramme og støtter og understøtter hinanden.  

Som vi ser det, så er det bærende argument for en lukning en økonomisk betragtning. Dette er selvfølgelig 

relevant at forholde sig til på grund af Bispedømmets nuværende situation. Det er dog også en ringe trøst 

og forklaring for de mange sognebørn, som vil blive påvirket af en beslutning om at lukke Skt. Antoni kirke. 

Vi ser med bekymring en umiddelbar risiko for, at der er sognebørn, som melder sig ud/holder op med at 

komme fast i sognet. 

Med dette svar håber vi at tilkendegive vores stillingtagen til strukturreformen. 

Vi foreslår, at der fordomsfrit kigges på alle kirker og sogne i Danmark med blik på at redefinere sogne, 

kirker og opgaver. Også selvom dette kan betyde masselukninger af kirker i fremtiden til fordel for 

nye/andre enheder. 

Vi ønsker at fortsætte med vores nuværende struktur i Vor Frue kirke og Skt. Antoni, som er velfungerende 

og ikke belaster Bispedømmet. 

 

Med venlige hilsener, 

Menighedsrådet, Vor Frue kirke og Skt. Antoni kirke. 
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Lyngby, Sankt Knud Lavard Kirke 

Høringssvar fra Sankt Knud Lavard kirke 

Lyngby 11/3 2015  
 
Bispedømmets ledelse har 12. januar 2015 udsendt en plan for ny sognestruktur i bispedømmet til høring i 
menighederne. I Sankt Knud Lavard menighed er planen blevet drøftet ved menighedsmøde 22/2 samt ved flere 
menighedsrådsmøder. På denne baggrund har menighedsrådet nedenstående bemærkninger.  
 
Menighedsrådet anerkender behovet for en strukturreform, der samler såvel de økonomiske som personalemæssige 
kræfter på færre enheder. Det foreliggende planudkast har ikke direkte indflydelse på Sankt Knud Lavard sogn, som 
allerede har været gennem to nylige sognesammenlægninger. På baggrund af vore egne erfaringer med 
sognesammenlægninger kan vi dog sige, at det kan være meget gavnligt for en menighed, at medlemstallet ikke er for 
lille, men at man gennem sammenlægning kan opnå en kritisk masse, som gør det muligt at skabe liv og aktiviteter i 
menigheden baseret på indsats fra frivillige kræfter. Dertil kommer, at der også skabes et bedre økonomisk grundlag 
for en sammenlagt menighed gennem de flere medlemmers betaling af kirkebidrag til brug på færre bygningers 
vedligeholdelse.  
 
Vi bemærker, at alle menigheder efter planen synes at kunne få en fast sognepræst tilknyttet menigheden, hvilket 
naturligvis er glædeligt. Dog kan det bekymre, at det i vid udstrækning betyder, at sognepræsten må bo alene i sognet. 
Det ville formentligt være gavnligt, om præsterne også kunne indgå i bofællesskaber og derved støtte hinanden i 
deres liv og arbejde. Vi håber, at bispedømmets ledelse overvejer, hvilke tiltag der kan gøres for at tilgodese dette 
hensyn.  
 
Specifikt for vores eget sogn vil vi benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, at menigheden indeholder en meget 
stor gruppe af engelsk-talende katolikker, som for en stor dels vedkommende kun har midlertidigt ophold i Danmark 
(f.eks. au pair piger og studerende). Vi er taknemmelige for, at den engelsk-talende sognepræst i Herlev, Allen 
Courteau, trofast fejrer messe på engelsk hver søndag i vores sogn, hvor der kommer godt 200 kirkegængere til den 
engelske messe. Vi føler dog, at der er et betydeligt udækket behov for pastoral omsorg og fællesskabsdannende 
aktiviteter i forhold til denne gruppe, og vi vil derfor anmode bispedømmets ledelse om at overveje, hvorledes der kan 
mobiliseres personalemæssige ressourcer til denne opgave i vores sogn.  
 
Endelig skal vi bemærke, at transportvanskeligheder i nye sammenlagte storsogne for enkelte katolikker kan være en 
forhindring for at deltage i menighedens liv og gudstjeneste. Omfanget af dette problem vil vi søge at afdække i vores 
eget sogn, men det forekommer åbenlyst, at det må være et endnu større problem i nogle af de foreslåede 
sammenlægninger andre steder i landet.  
 
Samlet set anser vi den foreliggende strukturplan for at være et godt og positivt tiltag, som har potentiale til at styrke 
bispedømmet og de enkelte menigheder, uanset om de aktuelt bliver omdannet eller ej.  
 
 
Sign.  
Menighedsrådsformand  

John-Erik Stig Hansen 
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Taastrup, Skt. Paul Kirke 

Spørgsmål til høringsmaterialet fra Menighedsrådsformand Eva Vinther 

Taastrup, 14. januar 2015 

Tak for det femsendte materiale som I har sendt ud. 

Jeg har set lidt på det, og på “strukturplan: tal og områder” står der under Roskilde-Holbæk, at 

området er: Roskilde, Greve m.v. 

Jeg vil høre om det er en fejl. Greve har altid hørt til Sankt Pauls i Tåstrup. Og når jeg ser på 

medsendte kort, ser det ud som om Greve stadig hører til Tåstrup, men det er lidt svært at se. 

Så jeg kunne jeg tænkte mig at vide om Greve fremover er en del af vores menighed. 

Menighedsrådsformand Eva Vinther 

 

Høringssvar fra menighedsrådet Skt. Pauls kirke 

Høje Tåstrup den 13. marts 2015 

 

Vi bliver som sådan ikke berørt af det nye Danmarkskort, udover at vi for fremtiden kun skal have én præst. 

Vi i mange år foruden sognepræsten, haft en andenpræst, eller præstestuderende, eller en 

pastoralassistent.  

Pastor Roberto er tilknyttet Missio ad Gentes, og på nuværende tidspunkt hjælper han i Køge. 

Når Roberto ikke mere skal hjælpe i Køge, vil vi høre, om han igen kan være andenpræst i Sankt Pauls i 

Tåstrup, samtidig med at han er præst for Missio ad Gentes. 

Med venlig hilsen  

På menighedsrådets vegne 

 

Eva Vinther 

Formand 
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Helsingør, Skt. Vincent kirke 
Intet Indkommet høringssvar vedr. Skt. Vincent kirke 

Hillerød, skt. Vilhelm kirke 

Høringssvar fra Sankt Vilhelms menighed  

Hillerød, 22. feb 2015 

Menighedsrådet har medinddraget menigheden i denne besvarelse. Efter forudgående annoncering er 

udkast til besvarelse blevet læst op for de mange fremmødte sognemedlemmer efter søndagsmessen. 

Menigheden fik dermed lejlighed til at kommentere og ændre på udkastet før den endelige vedtagelse. 

Menighedsrådets besvarelse er således udtryk for menighedens holdninger i sagen. 

Menighedsrådet agter at offentliggøre denne besvarelse i sognebladet og på hjemmesiden. Dette gælder 

også det kommende svar fra Bispekontoret. 

1. Beskrivelse af de aktuelle forhold i sognet og menigheden i Hillerød. 

Sankt Vilhelms sogn i Hillerød er formentlig et af de mest velfungerende og harmoniske katolske sogne i 

Danmark. Dette skyldes i væsentlig grad den danske sognepræst Hans Esmark, som med ukuelig energi og 

vedholdenhed har opbygget en velfungerende pastoral enhed med værdige messer og gode indholdsrige 

prædikener. Dertil kommer fælles sogneaktiviteter og julemarked samt hjemmebesøg hos ældre og syge. 

Menighedens medlemmer afspejler mange nationaliteter. Samtidig formidles evangeliet i en forståelig 

dansk kontekst. Yderligere er det lykkedes at etablere og fastholde et samarbejdende menighedsråd af 

erfarne sognemedlemmer. 

Sogneadministrationen er forbilledlig, og sognet hviler økonomisk i sig selv. 

Det er således lykkedes menigheden i Hillerød at opfylde målsætningen for ”Det nye katolske 

Danmarkskort”, citat: ”Vi er Kristi Legeme, som skal forkynde evangeliet for alle mennesker ud fra levende 

fællesskab med gudstjeneste, vidnesbyrd og omsorg for andre som de bærende søjler”. 

Personer, der tidligere har været tilknyttet de nedlagte sogne i Birkerød og Hørsholm, samt Roskilde, og 

som har tilsluttet sig Hillerød menigheden, giver udtryk for deres glæde over nu at tilhøre en velfungerende 

og imødekommende menighed. 

2. Menighedsrådets og menighedens ønsker og forventninger til sognets fremtid. 

Menigheden håber, at sognepræst Hans Esmark vil kunne fortsætte som sognepræst de næste år, og 

herefter kan afløses af gerne en ny dansk præst. Alle nabopræster er ikke-danske, hvilket sprogligt og 

kulturelt giver nogle udfordringer. Men, om end biskop Czeslaw ifølge p. Hans forstår dette ønske – synes 

dette ikke p.t. muligt. Men menigheden finder, at forankringen i den danske kultur herunder benyttelse af 
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den righoldige ”Danske Salmeskat”, også skal respekteres fremover. 

Menigheden foreslår derfor, at diakon Kåre og hans hustru Eva-Maria på et passende tidspunkt overdrages 

det daglige ansvar for Sankt Vilhelms Menighed, mens Hans Esmark fortsætter som ansvarshavende 

sognepræst og påtager sig at læse messe om søndagen, høre skriftemål og fortsat besøge syge og gamle i 

menigheden, hvilket han har udtrykt, at han gerne vil. Det er alm. kendt i bispedømmet, at Kaare og Eva-

Maria tidligere har varetaget denne opgave i en menighed til manges glæde. Og menigheden i Hillerød 

glæder sig hver gang Kaare deltager i en søndagsmesse. 

3. Menighedsrådets kommentarer til det udsendte forslag. 

Menighedsrådet er særdeles overrasket over fremlæggelsen af ”Det nye katolske Danmarkskort”, der for os 

er kommet som lyn fra en klar himmel. Vi vil meget gerne have været inddraget i udarbejdelsen på langt 

tidligere tidspunkt. 

Nordsjælland: På baggrund af det biskoppelige dekret af 27. sept. 2013, med virkning fra 7. oktober 2013, 

hvor sognene i Birkerød og Hørsholm blev nedlagt, forventede Menighedsrådet retteligt, at de nye 

sognegrænser mellem Helsingør og Hillerød nu lå fast. Specielt fordi der sideløbende blev foretaget 

renovering af kirkekomplekset og præstebolig i Helsingør. Men på kortet i K.O. er denne sognegrænse 

fjernet – om end materialet stadig taler om 2 selvstændige menigheder. 

Øvrige Danmark. Med den planlagte nedlæggelse af de otte sogne er Menigheden af den opfattelse, at hvis 

disse sogne nedlægges, vil det være en fortsat ”åreladning” af den Romers Katolske Kirke i Danmark, som i 

sidste ende kan slutte med ”forblødning”. Det, der bliver nedlagt og solgt fra nu, vil aldrig komme igen. 

Man kan ikke umiddelbart forvente, at katolikker i Danmark magter at transportere sig over lange afstande 

for at gå i kirke. Menighedens medlemmer kender eksempler på katolikker fra det nedlagte sogn i Birkerød, 

som ønskede at slutte sig til den lokale Folkekirke bl.a. på grund af den længere afstand til en katolsk kirke. 

Andre magter ikke længere at komme i kirke. 

Menighedsrådet har forståelse for, at det store tab af søstre og præster gør betjeningen af sognene 

vanskeligere. Men rådet undrer sig meget over, at kun 38 ud af i alt 68 præster er beskæftiget med 

pastoralt arbejde i sognene. Rådet ser derfor gerne, at det bliver tydeliggjort, hvor de mange potentielle 

sognepræster gør tjeneste – ud over det i ”Danmarkskortet” anførte. 

Generelt foreslår menigheden, at der uddannes væsentlig flere – og gerne gifte – diakoner, som evt. kan 

virke på deltid i de udsatte sogne. 

Menighedsrådet mener at den nu offentliggjorte løsning er en ’feberredning’ og ikke i tilstrækkelig grad 

peger fremad i forhold til at gavne den katolske kirkes trivsel i Danmark. Derfor finder Menighedsrådet, at 

der må sættes klare ord på problematikken, som den opleves i Hillerød, og iflg. K.O. andre steder i landet. 



Samlet oversigt over høringssvar til ”Det nye Katolske Danmarkskort” 2015 

Øvrige Sjælland 

 

 
 

 
 

Side 17 af 78 

4. Den aktuelle situation i Hillerød. 

I den fremlagte plan skal de to sogne Hillerød og Helsingør betjenes af to præster, som skal have bopæl i 

Hillerød. Hvis der med de to præster tænkes på de nuværende to præster bosiddende i henholdsvis 

Hørsholm og Helsingør, må Menigheden kraftigt tage afstand fra dette og ser på dette med største alvor. 

[Udeladt tekst] 

Menighedsrådet ser frem til at modtage Bispekontorets svar på dette brev, ligesom rådet naturligvis er til 

rådighed ved et personligt møde. 

 Med venlig hilsen og på menighedens vegne, 

 Jette Werner 

menighedsrådsformand 
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Køge, Skt. Hans kirke 
Se samlet høringssvar fra Køge og Næstved menigheder 

Næstved, Vor Frue Kirke 
 

Samlet høringssvar fra Køge og Næstved menigheder 

12. marts 2015 

 

Vi havde møde onsdag den 11.3. og talte om fremtiden med 1 fælles præst.  

Vi var meget enige om, at med 1 og især den nuværende sognepræst ( 78 år ), p. Bodnar er det ikke 

realistisk.  

Afstanden mellem de 2 sogne er for lang til at han vil køre den strækning og det vil bestemt også gøre, at de 

2 sogne ikke umiddelbart ser en mulighed for at bruge hinandens ressourcer. Arbejdsbyrden med et ekstra 

sogn vil heller ikke være på sin plads.  

 

Er der udsigt til, at der snarest sendes yngre kræfter i retning Sydsjælland?  

P. Bodnar er lidt på lånt tid fra nu af, det ved vi godt. derfor er vi meget interesserede, specielt i Næstved, 

hvor vi har været vant til redemptoristerne gennem mange år.  

 

Med andre ord.  

Næstved kunne bedre se sig selv i et tæt samarbejde med Ringsted, som ligger inden for en rimelig afstand.  

 

Det var, hvad der kom ud af vores lille møde. Håber at det kan bruges til noget. 

 

Med venlig hilsen 
Gabriella Szirmai 
PR - medlem  
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Roskilde, Skt. Laurentii kirke 

Høringssvar fra menighedsrådet ved Skt. Laurentii kirke 

Roskilde 13. marts 2015 

Ved menighedsrådsmøde den 12. marts 2015 i Skt. Laurentii Sogn drøftede vi den nye strukturplan, 

og efter nogen diskussion nåede vi frem til følgende konklusion: 

Vi mener, at vi kan klare sammenlægningen af Holbæk og Roskilde menigheder, men ved de store 

sogneenheder kan vi frygte, at der bliver for stor en arbejdsbyrde for den enkelte præst. 

  

Og så skal vi minde om, at Greve ikke hører med til Roskilde-Holbæk menighed, sådan som der står i 

oplægget til planen. 

  

  

Med venlig hilsen 

Maria Alster 

Menighedsrådsformand 
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Holbæk, Skt. Elisabeth kirke 

Høringssvar Skt. Elisabeth Kirke 

 Holbæk 03.03.2015 
 

Hermed fremsender menighedsrådet ved Skt. Elisabeth Kirke i Holbæk høringssvar vedr. Det nye katolske 
Danmarkskort. Vi henholder os til muligheden for at tage stilling til detaljer i planen.  
 
Høringssvaret er fremkommet på et menighedsmøde den 21.02.2015.  
 
Efter et oplæg, der forklarede konsekvenserne af Det nye katolske Danmarkskort for vores menighed samt 
mulighederne i høringen, havde menigheden mulighed for at udtale sig både generelt om planen og mere 
specifikt i forhold til følgende tre spørgsmål, som på forhånd var fremført for menighedsrådet:  
Ønsker menigheden at  
 

 acceptere at høre sammen med Roskilde, som planen om Det nye katolske Danmarkskort foreslår?  

 bevare sognefællesskab med Slagelse?  

 bede om at beholde p. Michal Bienkowski som sognepræst?  
 
Menighedsmødet var velbesøgt med repræsentation fra menighedens store nationale grupper.  
Det skal bemærkes, at der ikke fremkom nogen modsigelser eller afvigende synspunkter til det refererede.  
 
Referat af menighedsmøde  
Da vi ikke ved, hvem der fremover bliver præst hvor, blev vi enige om at koncentrere os om dét punkt, som 
for os er altoverskyggende: Nemlig at beholde p. Michal som vores sognepræst. Det vil samtidig sige, at 
menigheden anser sognetilhørsforhold til Roskilde hhv. Slagelse som sekundære til dette punkt.  
 
Følgende argumenter blev fremført af de tilstedeværende (let omskrevne citater):  

 Børn og voksne har lært virkelig meget af p. Michal, efter han er kommet til vores menighed.  

 P. Michal har en utrolig evne til at få børnene engageret i Kirken.  

 De forskellige etniske grupper får fint råderum til at udfolde sig, så de føler sig hjemme og er til in-
spiration for andre grupper, fx libanesisk julekrybbe og dansk/arabisk korsvejsandagt.  

 P. Michal er faktisk som hyrden, der har samlet fårene, som nu føler sig trygge.  

 De forskellige nationaliteter har alle fået lov at føle, at Skt. Elisabeth Kirke også er deres kirke. Det 
har medført et stort sammenhold og et stigende antal ildsjæle.  

 P. Michal besøger gerne menighedens familier, fx til husvelsignelser. Han har skabt et dejligt fælles-
skab i kirken, hvor der også er ”plads” til børnene, som er glade for at komme i kirken.  

 Bekymring for, om nye krav i forbindelse med ændret sammensætning af sognefællesskaber kunne 
blive en for stor stress-faktor for p. Michal. Vi under ham at falde godt til i menigheden og fortsætte 
her.  

 Det er tydeligt, at p. Michal er for os, og det giver tryghed.  

 P. Michal er aldrig fordømmende.  
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Konklusion af menighedsmøde  
Det er mere vigtigt for os at beholde p. Michal som vores sognepræst, end hvilket sognetilhørsforhold, vi 

fremover skal indgå i. 

Menighedsrådet ved Skt. Elisabeth Kirke er uden indsigelser enige i menighedens indstilling og ønsker at 
uddybe den på følgende måde:  
 
Skt. Elisabeths menighed har lige siden vores forrige sognepræsts suspension og pensionering lidt under 
usikkerhed omkring sin fremtid. Flere medlemmer af menigheden har personligt været direkte involveret i 
sagen og dermed personligt belastede af usikkerheden om udfaldet af sagen og det lange forløb. Dog har 
ikke blot de direkte involverede lidt under forløbet; menighedsrådet har modtaget tilkendegivelser fra 
mange i menigheden om dette.  
 
Der kan argumenteres for, at de ovenfor citerede udtalelser fra menighedsmødet er forventninger, enhver 
menighed burde kunne have til enhver katolsk sognepræst. Men udtalelserne skal læses som udsagn om, at 
menighedens tillid til p. Michal er vokset frem netop gennem de citerede oplevelser, som ikke står 
fuldstændigt, men dog i væsentlig kontrast til menighedens forhold til sin tidligere sognepræst, til hvem 
mange har oplevet deres tillid brudt.  
 
Den trivsel og tillid til Kirken, der spirer frem i menigheden nu, vurderer menighedsrådet både som meget 
frugtbar og meget sårbar, og den hænger tæt sammen med p. Michals tjeneste som vores sognepræst.  
 
Derfor vil menighedsrådet tilslutte sig konklusionen af menighedsmødet og bede om, at p. Michal må 
fortsætte som sognepræst ved Skt. Elisabeth Kirke i Holbæk.  
 
For Menighedsrådet ved Skt. Elisabeth Kirke i Holbæk  
 
Sebastian van der Meer  
(formand)  

Birgit Bidstrup Jørgensen 

(næstformand, sekretær) 
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Vordingborg, Helligåndskirken 

Høringssvar fra Helligåndskirkens menighed 

 

Menighedsmøde 15.02.2015 i Helligåndskirken i Vordingborg. 

Alles tanker er nødvendige ved drøftelsen af menighedens fremtid. Menighedsrådet udsendte derfor 
allerede i efteråret (2014) et brev til samtlige medlemmer af menigheden for at sondere deres reaktion på 
de nye planer om samarbejde menighederne imellem, henholdsvis sammenlægning.  
 
100 breve blev sendt ud – 6 returneret med adr. ubekendt – 20 besvarelser kom tilbage. 
Det overvejende indtryk af besvarelserne var, at man ønskede, at menigheden skulle forblive selvstændig 
men sambetjenes med Næstved og Køge, og at menighedsområdet geografisk skal svare til Vordingborg 
kommune inkl. Møn og Bogø.  Besvarelserne udtrykte i over 90% tilfælde et ønske om at forblive 
selvstændig – subsidiært med en tilknytning/samarbejde med Næstved, som ca. 60 % var åbne overfor.  
 
Under drøftelserne på menighedsmødet blev det understreget, at det ikke kun er økonomiske overvejelser, 
der skal bestemme, om en menighed skal bestå eller ej. 
 
Der var almindelig enighed på mødet om, at Næstved-Vordingborg-Køge kunne udgøre en pastoral enhed. 
 
Det fra bispekontoret udsendte forslag, at Vordingborg fusioneres med Næstved, og at kirkebygningen i 
Vordingborg sælges, fandt ikke tilslutning. Man havde dog fuld forståelse for, at menighedens økonomi ikke 
måtte blive en byrde for andre. Der blev derfor spurgt om, hvad der er menighedens økonomiske situation, 
om driften stort set hviler i sig selv. 
 
Kirkestatistikken blev gennemgået. Antallet af kirkeskattebetalere er faldet. 
Den gennemsnitlige kirkeskat er ikke faldet helt så meget. Naturlige forklaringer: Dødsfald, flytninger. – 
Indtægten består af kirkeskatten + kollekten. 
 
Der blev fra nogle af deltagernes side spurgt, om det altid er tilfældet, at større enheder er bedre? Ser vi 
ikke ofte, at de større enheder ikke fungerer? Vil det ikke betyde, at vi i den store menighed bliver 
fremmede for hinanden? Og så sker der i hvert fald ikke noget. 
 
Dog er det vigtigt og har stor værdi, at menighederne samarbejder. 
 
Hvad vil vi i Vordingborg? Hvorfor er vi kirke? Kirken som mission – Hvordan når vi ud til yderkanterne i 
området? F.eks. Møn? Hvad er motivationen, når vi tænker mission? – Vi skal ud – vi har et missionerende 
ansvar – kan vi klare at være evangeliserende menighed? 
 
Missionsopgaven – hvem skal lave mission? Præsten? Lægfolket? Det er den enkelte kristnes ansvar – Som 
kristne er vi medansvarlig for mission – ny- evangeliseringen. 
 
Pave Johs. Paul II`s budskab til Norden: I skal være økumeniske. Samarbejde med andre kristne. – Eks.: 
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Askeonsdagsvandringen i Næstved, hvor mange forskellige kirkesamfund deltager. Det kunne også være 
realistisk at samarbejde med Folkekirken i Vordingborg og således opfylde pavens opfordring. 
 
Følgende overvejelser kom frem på mødet: 
 
Vigtigheden af at lade Helligånden virke. Bønnens vigtige betydning. 
Synligheden – Hvorfor skal vi være her? Hvordan gør vi det? Vi har den største nådegave at give til 
mennesker omkring os, men vi skal være synlige. 
Kan vi række ud til andre mennesker? Kan vi tænke nyt? 
Kærlighed – omsorg – er det, folk ser? 
 
Tør vi? 
 
Det handler om mission i Danmark. DK er et afkristnet land. 
 
Samtalen, som udspandt sig i forbindelse med drøftelsen af det nye katolske Danmarkskort, og som her er 
gengivet stikordsvis, viste tydeligt, at deltagerne på mødet føler sig ansvarlige for menigheden og dens 
pastorale og økonomiske forpligtelser. 
 
Konklusion: 
 
Vordingborg ønsker at forblive en selvstændig menighed – med et pastoralt samarbejde med Næstved og 
Køge. 
 
 
Bodil Kjær     Lars Messerschmidt 
Formand for menighedsrådet   Præst for menigheden 
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Slagelse, Skt. Vor Frue Kirke 
Se samlet høringssvar fra Slagelse, Ringsted og Kalundborg 

 

Ringsted, Skt. Knuds Kirke 
Se samlet høringssvar fra Slagelse, Ringsted og Kalundborg 

 

Kalundborg, Skt. Mariæ Kirke 

Høringssvar Menighedsråd og menighed Skt. Mariæ Kirke 

Kalundborg 8. februar 2015 

Ved et menighedsmøde efter messen i dag har menigheden vedtaget at sende nedenstående til såvel 

indehaveren af bispeembedet, som Kalundborg Kirkes hjemmeside, en katolsk FB-side samt Katolsk 

Orientering. 

 Stillingtagen til evt. lukning af Skt. Mariæ Kirke i Kalundborg 

 Det kan ikke overraske bispeembedet, at vi meget stærkt vil opfordre til, at Skt. Mariæ Kirke i Kalundborg 

ikke lukkes. Et frasalg - hvis komplekset Lundemarken 15 overhovedet vil kunne sælges - vil kun kunne 

udløse et beskedent beløb. Som situationen aktuelt er, hviler økonomien i sig selv. Naturligvis kan vi ikke 

forudse, hvad der i fremtiden vil ske, her tænker vi på ressourcer i forhold til præstebetjening og eventuel 

fremtidig bygningsvedligeholdelse, hvis disse skulle overstige den lokale evne til at dække det, men så 

længe vi både økonomisk og ressourcemæssigt kan 'få det til at køre rundt', vil vi af hjertet opfordre til, at 

Kirken bevares. 

 M. h. t. præstebetjening: Vores nuværende sognepræst har udtrykt, at han gerne, også fremover, søndag 

eftermiddag vil komme til Kalundborg. Der kommer normalt mellem 20 og 30 personer til 

søndagsgudstjenester, personer som, hvis Kalundborgkirken lukkes, for de flestes vedkommende vil have 

over 40 km til nærmeste kirke. Konsekvensen er forudsigelig. 

 M. h. t. demografi: Kalundborg er Udkantsdanmark. Og katolsk set er Skt. Mariæ kirke særlig nødvendig for 

opfangning af katolikker af anden etnisk herkomst, der ankommer til Nordvestsjælland. Byens tidligere 

sygehus er planlagt som nyt asylcenter, og gennem de senere år har vi modtaget mange katolikker med 

irakisk og afrikansk baggrund, som er blevet en betydningsfuld del af vor ret harmoniske menighed. Særligt 

har en stor gruppe fra Rwanda fundet deres hjem i vores kirke, og tre gange om året fejres søndagsliturgien 

med sange og dans fra deres hjemland, - til alles glæde! 
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 M. h. t. økonomi: I sin drift har Kalundborg menighed gennem de sidste årtier ikke ligget bispedømmet til 

last, idet udlejningen af de to præsteboliger årligt har givet en indtægt på ca. 150.000 kr.  

 Vi fornemmer, at lukning af kirken først og fremmest argumenteres ud fra et økonomisk aspekt. Hvis vores 

fornemmelse er rigtig, så er det i tilfældet Skt. Mariæ i Kalundborg en ringe løsning, fordi netop vores kirke 

har en så forholdsvis god økonomi. Yderligere viser erfaringen som bekendt, at en kirkelukning indebærer 

en høj risiko for at miste menighedsmedlemmer, som i bitterhed/bekvemmelighed/mulighed for at 

nedtrappe, måske nok forbliver i kirken, men vælger at forlade aktiv sognedeltagelse og i frustration 

framelder sig kirkeskatteordningen. At den offentlige, bestemt ikke billige, transport om søndagen er 

stærkt reduceret, gør det ikke nemmere 

 Endelig er det et kendt faktum, at Kalundborg ikke er det sted i Danmark, hvor det er lettest at afhænde 

bygninger, og mens driften nu bærer sig selv, vil et gennem måneder/år(?) tomt hus være en udgift for 

bispedømmet, som skal sammenholdes med forudsigelige lavere kirkeskatsindtægter. 

 Med dette svar håber vi i al tydelighed at have tilkendegivet vores stillingtagen til strukturreformen. 

Vi ønsker at fortsætte med vores nuværende struktur på Vestsjælland, som er økonomisk velfungerende.  

Kalundborg, 08 februar 2015 

Menighedsrådet og menigheden 

Skt. Mariæ Kirke 

Kalundborg 
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Samlet høringssvar fra Slagelse, Ringsted, og Kalundborg 
 

Mandag d. 23. februar afholdt repræsentanter fra menighedsrådene i Slagelse, Ringsted og Kalundborg et 

fælles møde, for at drøfte forslaget til et nyt katolsk danmarkskort. 

Følgende blev fremført: 

1. Sammenlægning af Kalundborg med Slagelse og nedlægning af kirken i Kalundborg  

Der var enighed om, at opfordre til en genovervejelse af planen om lukning af kirken i Kalundborg.  

Kalundborg har en særdeles velfungerende menighed og en sund økonomi. Der er et pænt og 

stabilt fremmøde til søndagsmesserne. Præsten tager gerne turen fra Slagelse til Kalundborg for at 

afholde de ugentlige søndagsmesser, også fremover, og mener ikke det er nogen væsentlig 

belastning. 

En lukning derimod vil medføre en række ulemper. De offentlige transportmuligheder mellem 

Slagelse og Kalundborg er temmelig ringe, især om søndagen, og det kan frygtes at mange vil 

undlade eller føle sig direkte afskåret fra at deltage i søndagsmesserne, hvis planen gennemføres. 

Det kan på sigt medføre frafald og tab af kirkeskatteindtægter. 

Det blev endvidere fremført, at der er planer om at indrette asylcenter i det gamle sygehus i 

Kalundborg. I så fald forudses det, at der bliver et endnu større behov for afholdelse af messer i 

Kalundborg. 

 

2. Faktuelle fejl i planen 

Det fremgår af oversigt – 8. udgave, at der skulle være 804 medlemmer i den nye Slagelse-Ringsted-

Kalundborg pastoralenhed. Dette tal ser ud til at være i underkanten. Det rigtige antal er nærmere 

900. 

 

3. Generel stillingtagen til hele planen 

Bortset fra indvendingerne, jævnfør ovenstående punkt 1, har vi ingen kommentarer til planen 

generelt. 

 

4. Specifik stillingtagen til de dele der direkte berører os 

Bortset fra indvendingerne mod lukning af kirken i Kalundborg, er den nye opdeling i 

pastoralenheder i orden set fra vores synspunkt.  

 

5. Ændringsforslag  

Som det fremgår, anbefaler vi, at planen ændres, således at Kalundborg forbliver en selvstændig 

menighed og at kirken i Kalundborg bevares.  
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Maribo, Skt. Birgittas Kirke 

Nakskov, Sankt Franciscus kirke 

Nykøbing Falster, Hellig Kors kirke 

 

Fælles høringssvar fra sognene på Lolland-Falster 

Nykøbing F., 10. marts 2015 

 

Vi har afholdt fælles menighedsrådsmøde for menighederne på Lolland-Falster 7. marts 2015. 

Vi blev enige om, at så længe vi ikke har fået en klar udmelding om kirkebygningen i Maribo, er det ikke 

muligt at tage endeligt stilling til sammenlægningen på denne baggrund.  

Vi beder derfor om udskydelse til 1. juni 2016 med selve sammenlægningen. Så har vi stadig 2 år til at 

implementere bispedømmets endelige planer for vort område.  

 

MULIGHEDER FOR SOGNENE PÅ LOLLAND-FALSTER 

I FORBINDELSE MED DET NYE KATOLSKE DANMARKSKORT 

 

UDFORDRINGER 

* Færre katolikker særligt på Lolland på grund af fraflytning. 

* Færre kvalificerede ressourcer personer på sigt, der kan påtage sig opgaver såsom kasserer, revision og 

kirkebogsføring. 

* Færre frivillige generelt, der har tid og overskud. 

* Højere gennemsnitsalder særligt på Lolland. 

* Manglende indtægter. Selv en intensiv kirkeskatskampagne i Maribo gav kun et begrænset resultat. 

* Kommende store udgifter til almindelig vedligehold. 

* Udgifter til anskaffelse af ny bil til præsten i Maribo. 
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MULIGHEDER FOR FREMTIDIG SOGNESTRUKTURER 

a) Tre kirker, tre menigheder og tre menighedsråd 

Som hidtil! 

b) To kirker, et messested, en menighed, et menighedsråd og tre lokale aktivitetsudvalg 

Bispedømmets forslag! 

c) Tre kirker, en menighed, et menighedsråd og tre lokale aktivitetsudvalg 

Maribos forslag! 

 

ØKONOMISKE OVERVEJELSER 

* Kirkeretsligt skal penge, der er doneret til et af de hidtidige sogne bruges i det sogn, hvor de er doneret til 

og modtaget. De formuer, som de enkelte sogne måtte have ved en eventuel sammenlægning må altså ikke 

overføres til en fælleskasse og bruges i et andet sogn. 

* Spørgsmålet er, om folk efter en eventuel sammenlægning vil blive ved med at være lige så generøse med 

deres kirkeskatte og donationer, hvis ikke de ved, om pengene bliver brugt i deres lokale enhed.  

* Efter en eventuel sognesammenlægning skal indtægter fordeles til de tre enheder i forhold til, hvor de er 

samlet ind? Dette kan vel i så fald kun ske efter, at alle fællesudgifter til kontorer, administration, katekese, 

almindelig vedligehold og præstebiler med videre er betalt? 

PRAKTISKE OVERVEJELSER 

* Hvordan skal ansvarsfordelingen være mellem et eventuelt fælles menighedsråd og de lokale 

aktivitetsudvalg? Hvem gør hvad? 

* Skal der være en bestemt fordeling af mandaterne i det fremtidige menighedsråd efter befolkningstal 

(for eksempel 1 fra Nakskov, 1 fra Maribo og 2 fra Nykøbing)? 
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Nyborg, Stella Maris Kirke 

Høringssvar fra Stella Maris Kirke 

Nyborg, d. 24. februar 2015 
Høring om ”Det nye katolske Danmarkskort” 
 
Kære Biskop Kozon 
 
Det er med stor sorg, at vi har læst om den nye strukturplan for bispedømmet. 
 
Selv om vi har forståelse og respekt for alle de udfordringer, som Den Katolske Kirke står over for, et det 
vores mening og overbevisning, at det er en fejl, at lukke Stella Maris kirke i Nyborg, og sælge kirken og 
menighedshuset. 
 
Vi læser i artiklen på Katolsk Orientering at: 
1. kirkerne skal være økonomisk selvbærende; 
2. i de små enheder er det svært at finde frivillige til at påtage sig de forskellige opgaver; 
3. der er mangel af præster 
 
Stella Maris kirke i Nyborg: 
 
1. er økonomisk selvbærende. I 2014 har vi registreret et mindre underskud på kr. 19.000, mens vi havde 
pr. d. 31.12.2014 i alt en bankopsparing på kr. 336.000.  
Lejligheden på første sal, ovenpå menighedshuset, er lejet ud til et sødt par fra menigheden der, udover 
huslejen, bidrager med vedligeholdelse af alle udvendige arealer, der står dermed altid pænt. En gang om 
ugen lejer vi kirken ud til den nærliggende skole til musikundervisning; derudover lejes menighedshuset ud 
til private arrangementer og kurser. Vores kirke står i meget pæn stand, og der forventes ikke nogen 
bygningsrelaterede udgifter udover dem til den almindelige vedligeholdelse; selve menighedshuset blev 
bygget for blot få år siden. Økonomisk set er vi ikke nogen byrde for Den Katolske Kirke, og det kommer vi 
ikke at være i mange år frem. 
 
2. har en lille men aktive menighed, hvor alle bidrager frivilligt efter deres tid, evner og muligheder.  
Vi har bl.a.: 
 
• et nydannet og aktivt menighedsråd (formand og de yderligere medlemmer er på en alder fra 35 til 53 
år); 
• 4 forskellige hold, der på skift hver lørdag tager sig af, at forberede kirken til messen; 
• en dygtig pæredansk lektor (samt en ”reserve”); 
• en person der, på sin egne regning, sørger for at vi altid har fine og friske blomster i kirken; 
• nogen, der tager sig af rengøring; 
• en Caritas repræsentant; 
• nogle unge fra det lokale gymnasium, der hjælper med aflevering af diverse skriftlige kommunikationer til 
de katolske familier i Nyborg. 
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3. fik lige bekræftet af præsterne i Odense, at de er og skal være gerne til rådighed, 
til at fejre messen i Nyborg. 
 
I artiklen har vi med glæde læst, at Den Katolske Kirke skal fokusere sin indsats til at bruge ressourcerne 
rigtigt, til at udføre sin mission, ved at sørge for, at alle sammen kan fejre eukaristien og modtage 
sakramenterne, stimulere fælles pastorale aktiviteter, evangelisere, komme i kontakt med de mange 
katolske udlændinge bosat i Danmark, og meget mere. 
 
Når vi påstår, at vi er mod lukningen af Stella Maris kirke, gør vi det ikke for egoistiske grunde, bare fordi 
det er den nemmeste løsning for os og vi har vænnet os til denne kirke og menighed. 
 
Vi i Stella Maris kirke ville glæde os utrolig meget, at kunne stille vores ressourcer til rådighed, til udførelsen 
af vores fælles mission, fordi vi tror på denne mission. 
 
Hvad kunne vi gøre? 
 
Nyborg ligger centralt i forhold til både Sjælland og Jylland og det ville glæde os meget, at stille kirken og 
menighedshuset til rådighed til fælles pastorale aktiviteter og bidrage til arrangementerne både økonomisk 
og med vores frivillige arbejdsindsats. De fleste af os kommer fra udlandet, og sammen taler vi mange 
sprog: dansk, engelsk, tysk, fransk, italiensk, polsk osv.; der er familier med børne i skolealderen; i Nyborg 
findes et internationalt gymnasium, med familier fra hele Europa, og det ville være fantastisk hvis vi alle 
sammen kunne arbejde på, for at involvere de unge i kirkens liv. 
 
Dette er kun et eksempel på det, som Stella Maris kirke og menighed kunne gøre, i al ydmyghed og i 
bevidstheden om, at vores liv er til at tjene Herren og vores brødre og søstre. 
 
Dette, synes vi, er det rigtige svar til de nuværende udfordringer, som Den Katolske Kirke står over for. 
 
Til gengæld er det efter vores mening under ingen omstændigheder det rigtige svar, at lukke en lille men 
aktiv og selvstændig menighed ligesom Stella Maris i Nyborg, for at ”bringe Den Katolske Kirkes 
underskuddet ned”. Svaret er ikke at ”bruge vores ressourcer, så de passer til forholdene”, men at fokusere 
vores indsats og nuværende midler på, at ændre forholdene. 
 
Vi skriver dette brev ud af vores hjerte, ikke som kritik, men som vores konkrete svar på den situation, den 
Katolske Kirke i Danmark befinder sig i; vi takker Dem, det Biskoppelige Råd, Pastoralrådet, Præsterådet og 
alle vores præster for det store arbejde, I udfører til vores gavn, og vi alle beder om, at vores ord og gerning 
er i overenstemmelse med Guds plan. 
 
De bedste og kærligste hilsener. 
Anna Crippa 
Formand af forvaltningsråd af Stella Maris Kirke 
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Odense, Sankt Albani kirke 
Intet indkommet 

 

Assens, Vor frelser Kirke 

Høringssvar fra menigheden i Assens, Vor frelser Kirke 

 

Assens, den 11. marts 2015 

 

Skrivelsen "Det nye katolske Danmarkskort", som blev udsendt i januar, indleder så smukt med citatet "Gå 

ud i alverden og prædike evangeliet for hele skabningen". Denne befaling bliver, som det fremgår af nævnte 

skrivelse, begrænset af mangel på ressourcer. 

 

I den lille distriktsmenighed i Assens har vi besluttet, at prøve at skaffe ressourcer, for at vi kan bevare Vor 

Frelsers Kirke, og således fortsætte med at gå ud i alverden (inklusive Udkants-Danmark). 

 

Hvad har vi gjort hidtil? 

Vi har, i mangel af et menighedsråd som talerør, dannet en forening: Foreningen til bevarelse af den katolske 

kirke i Assens. Denne forening stiftedes den 2. august 2014, og har vedtægter, bestyrelse, CVR-nummer, 65 

medlemmer inklusive en del ikke-katolske Assensborgere, som støtter vore bestræbelser. Foreningens 

aktiviteter er foredrag, åbent-hus arrangementer og diverse økumeniske sammenkomster. Og den har også 

god omtale i den lokale presse. 

 

Hvad arbejder vi nu med? 

Vi prøver at skaffe økonomiske midler fra diverse fonde eller ved hjælp af et lokalt anpartsselskab, således at 

vi selv kan købe kirken og den tilhørende ejendom af Ansgarstiftelsen til en rimelig pris og foretage de 

nødvendige udbedringer af bygningerne. Vi går ud fra, at vi kan beholde menighedens opsparede midler som 

en del heraf, idet de oprindeligt skulle betale en del af udgifterne til vedlige-holdelse. Vi vedlægger et 

budget, som vi har udarbejdet. 

 

Hvordan ser vi på fremtiden? 

1. Hvis det lykkes os at fremskaffe de nødvendige midler som ovenfor beskrevet, vil vi fortsætte med 

messer/gudstjenester som hidtil. Vi har fået lovning fra præsterne i Odense, at de vil komme mindst to gange 

om måneden til Vor Frelsers Kirke i Assens. 

 

2) Hvis det ikke lykkes os at skaffe midler nok inden implementeringen i august 2015, og kirken bliver sat til 

salg: 

Det må forventes, at det bliver svært at sælge kirken og ejendommen (der er en matrikel). Andre bygninger 

af en tilsvarende størrelse i Assens har stået til salg i flere år. Og på grund af ejendommens tilstand vil man 

ikke få mange penge for den.  

 

BBR værdi 910.000 kr. minus påtrængende reparationer ca. 700.000 kr. = 210.000 kr., og det er mindre 

end grundens værdi. Til gengæld er nedrivning ikke rentabel, da den vil koste mere end grundværdien.  
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Ejendommen og kirken ligger helt ud til fortovet på Nørregade, som er ret befærdet og nær til centrum, en 

tilstand, der forhøjer udgifterne, skulle man ville nedrive de to mellemstore bygninger (hver med en kælder, 

som skal fyldes op) samt en mindre bygning. Husfacaden står desuden under tingløste 

bevaringsbestemmelser.   

 

Derfor vil vi gerne betinge os, når og hvis der melder sig en køber, at vi får første ret til at købe til den pris, 

der bliver budt. Det kunne jo være, at vi imellem tiden har fået bevilget fondsmidler.  

 

Desuden vil vi gerne have lov til at benytte kirken indtil den bliver solgt. 

 

Med venlige hilsner, 

Jørgen Aunkilde 

Talsmand for menigheden 

 

Bilag: Budget og tidsplan 2015–2025 

 

 

Svendborg, Sankt Knuds kirke 
Intet indkommet  
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Tønder, Hellig kors kirke 
Der er indkommet adskillige personlige henvendelser i forbindelse med den planlagte lukning af kirken, 

som er blevet læst med stor interesse og som er indgået i de samlede overvejelser. 

Menigheden har indsamlet og indsendt 427 underskrifter imod lukningen, men er ikke kommet med et 

decideret høringssvar. 

 

Sønderborg, Sankt Pauls Kirke 
Intet Indkommet 
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Aabenraa, Sankt Ansgars Kirke 

Høringssvar fra Menighedsrådet i Skt. Ansgars Kirke 

Aabenraa, marts 2015 

I marts 2014 fik vores menighed at vide, at Sct. Hedvig Søstrene ville forlade Aabenraa efter 88 års virke. 

Fra d. 1. juli 2014 overtog menigheden kirken og samtidig det økonomiske ansvar for den. Vi vidste godt, at 

det ikke blev en nem opgave, at tage økonomisk ansvar for kirken efter så mange år, hvor menigheden har 

været så privilegeret at søstrene har betalt alle udgifter vedr. kirkens vedligeholdelse. 

Vi har afholdt mange møder efter søndagsmessen, og under messen har vi ligeledes fortalt om, hvordan 

kirkens fremtid afhænger af menighedens opbakning – både menneskeligt OG især økonomisk. 

Vi har skrevet mange opråb til menighedsmedlemmerne, hvor vi har bedt dem om at betale kirkeskat, hvis 

vi ville beholde vores kirke. Menighedsrådet var til disposition efter søndagsmessen for dem, der havde 

brug for hjælp til at registrere sig til kirkeskatteordningen. Det var og er stadig en kamp for menighedsrådet 

at få menighedsmedlemmer til at melde sig til kirkeskatteordningen.  

Efter mange måneders fokus herpå er Skt. Ansgars menighed i Aabenraa den menighed, som har det 

største fremskridt med hensyn til betaling af kirkeskat. Og som ”præmie” for denne store indsats har vi nu 

fået at vide, at sognepræsten i Aabenraa for fremtiden skal bo i Sønderborg. Under mødet for hele 

menigheden søndag d. 25. januar i år gav alle deltagere udtryk for deres utilfredshed over bispekontorets 

forslag om, at sognepræsten skal bo i Sønderborg. Grunden hertil er, at menigheden ikke kan klare sig 

økonomisk, hvis vi skal betale for præstens kørsel fra Sønderborg til Aabenraa. Da præsten fra Haderslev 

havde ansvar for menigheden i Aabenraa skulle vi betale hans kørsel, og i hele den periode havde 

menigheden underskud på trods af, at Sct. Hedvig Søstrene betalte for alle udgifter vedrørende kirkens 

vedligeholdelse.  

Dette forslag ødelægger ikke kun menighedens økonomi, men også pastoralarbejdet og 

menighedsmedlemmernes religiøse liv. 

Vores menighed er en levende og aktiv menighed. Til søndagsmesse kommer regelmæssigt ca. 130- 140 

mennesker. Til hverdagsmesse som vi holder hver dag, kommer en stor trofast gruppe (ca. 10- 20 

personer). Endnu flere kommer i kirken, når vi holder Jesu Hjerte andagt, korsvejsandagt, Rosenkrans-

andagter og maj-andagter. 

Til hverdagsmesse deltager altid en lektor og ministranter, når vi holder den om eftermiddagen. Derudover 

forbereder vi krybbespil hvert år i hele adventstiden, som menigheden er meget glade for. Det ville være 

umuligt at fortsætte al det pastorale arbejde, hvis præsten skal bo i Sønderborg! Menigheden har ikke 

økonomi til at betale for hans kørsel!  
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Er bispekontoret ligeglad med dem, der kommer hver dag i kirken for at deltage i den hellige messe og i de 

forskellige gudstjenester? Eukaristien er jo centrum i enhver kristens liv, og bispekontorets forslag om, at 

præsten skal bo i Sønderborg fratager muligheden for den store trofaste gruppe at deltage i 

hverdagsmesse! 

Desuden synes vi, at præsten bør bo centralt, for at katolikkerne fra Sønderborg og Tønder kan have 

nogenlunde det samme antal kilometer til præsten, når de har brug for ham, eller når præsten skal besøge 

de syge og gamle, som ikke har mulighed for at komme i kirken. Det skal nemlig også nævnes, at Sygehus 

Sønderjylland ligger i Aabenraa. Forventningen er at flere folk flytter hertil. Når behovet for en præst opstår 

ved alvorlig sygdom på sygehuset, kan præsten hurtigt være til stede, når han bor i byen. Til orientering kan 

vi oplyse, at fra Sønderborg til kirken i Tønder er der 2x70 km, og endnu flere km til dem, der bor længere 

væk fra kirken. Hvem vil køre så mange km, når de har brug for en præst? Mange har ikke bil og bruger den 

offentlige transport, som kører meget sjældent, især om søndagen – Sønderjylland er ikke København! I 

”Det nye katolske Danmarks kort” må man endelig ikke glemme det enkelte menneske! Alle forslagene ser 

ud som om, de der har lavet dem, er fjernt fra det virkelige liv, særligt når man taler om livet i provinsen. 

Menighedsrådet i Aabenraa synes, at det optimale og mest fornuftige både for menigheden i Aabenraa og 

for katolikkerne, der bor i Tønder området er, at præsten skal bo centralt i Aabenraa. Vi synes ikke, at ”Det 

nye katolske Danmarks kort” er tilstrækkeligt overvejet, og at der bør tages mere hensyn til den enkelte 

katolik og hænger ikke sammen med kærlighedsbudet. Vi håber og beder for, at vores argumenter vil 

hjælpe bispekontoret med at træffe de rigtige beslutninger, dvs. at præsten skal bo i Aabenraa. Ved at 

træffe de forkerte beslutninger risikerer vi, at menighedsmedlemmerne holder op med at betale kirkeskat, 

og det som er endnu værre, at de holder op med at komme i kirken. 

Med venlig hilsen 

Menighedsrådet i Skt. Ansgars Kirke i Aabenraa 
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Haderslev, Skt. Marie Kirke 

Brev fra Sognepræst Jan Zalewski 

Haderslev, den 8. januar 2015 

I forbindelse med præstemødet d. 7. januar 2015 i Jesu Hjerte Kirke i København om den nye sognereform 

fremgår det, at kriteriet for at nedlægge Sct. Marie Kirke i Haderslev er, at den har under 300 medlemmer. 

Jeg mener, at det er en forkert beslutning at basere en nedlæggelse af kirken alene på baggrund af antallet 

af medlemmer i sognet. Jeg mener derimod, at det er meget vigtigere at kigge antallet af kirkegængere, der 

hver søndag kommer til søndagsmesserne.  

Ud af i alt 120 siddepladser i kirken er de gennemsnitlige 50 – 60 pladser besatte hver eneste søndag. Dette 

betyder, at der er en deltagelsesprocent på ca. 25 ud af i alt omkring 200 medlemmer i menigheden. 

Sammenlignes denne deltagelsesprocent med mange andre katolske menigheder i Danmark er den noget 

højere end mange andre menigheder med et højere antal af medlemmer.      

Det er fornuftigt at sammenlægge Kolding og Haderslev til en menighed med en præst, men der skal være 

to kirker, og derfor burde Sct. Michaels Kirke i Kolding og Sct. Marie Kirke i Haderslev begge bevares.  

Ud fra en økonomisk betragtning i Sct. Marie Kirke er der ingen grund til at nedlægge kirken, da økonomien 

er sund og indtægterne stabile. Når præsteboligen bliver fri, vil denne kunne udlejes, og derved vil der 

eksempelvis tilfalde kirken en ekstra indtægt ved udlejning.  

1. Lejligheden på 1. sal til højre indbringer 3.200 kr. om måneden, 38.400 kr. om året.  

2. Lejligheden på 1. sal til venstre indbringer 3.200 kr. om måneden, 38.400 kr. om året.  

3. Præsteboligen i stuen til højre kan ved udlejning indbringe 4.200 kr. om måneden, 50.400 kr. om året. 

Samlet vil lejeindtægterne være på 127.200 kr. om året.  

Vi har indtægt fra kollekterne på ca. 30.000 kr. om året. Plus kirkeskat på ca. 50.000 kr. om året. 

Samlet indtægt vil være på ca. 207.200 kr. om året.   

Kirkekontoret (stuen til venstre) kan blive lukket og evt. brugt som gæsteværelse til præster, som vil 

vikariere i Sønderjylland og i Syddanmark. 

Da Sønderjylland ved genforeningen kom tilbage til Danmark opstod der fra flere sider det ønske, at der i 

Slesvigs kirker så langt ned grænsen måtte blive sat, i stedet for de klokker, der var nedtagne og omstøbte 

til krigens brug skulle ophænges nye ved frivillige gaver fra det danske folk. Denne tanke blev almindelig 

forstået og optaget som tegn på et medborgerligt sindelag til at hjælpe, at bøde, hvad krigen har ødet. Af 

den grund er der i Sct. Marie Kirke ophængt tre af disse klokker.  
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Sct. Marie Kirke er ikke kun en kirke af mange andre i Danmark, men har stor historisk betydning og er 

bevaringsværdig i danmarkshistorien om genforeningen i 1920.  

På baggrund af alle de ovennævnte argumenter mener jeg, at Bispedømmet København ikke må nedlægge 

Sct. Marie Kirke i Haderslev.  

Med venlig hilsen 

Jan Zalewski 

præst 
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1. Brev fra Sognepræst Jan Zalewski og menighedsformand Luc Tan Le 

Haderslev 18.02.15 
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Svar på brev af 18. februar 2015 fra Niels Engelbrecht 

København, 21. februar 2015 
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2. Brev fra Sognepræst Jan Zalewski og menighedsformand Luc Tan Le 

Haderslev 10. marts 2015 
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Høringssvar fra skt. Marie kirke, Haderslev 

Haderslev 10. marts 2015 
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Brev fra Ole Irenæus Wierød og menighedsformand Luc Tan Le 

Haderslev 13.03.15 
 
 
Hermed gør undertegnede, som medlemmer af Haderslev Sct. Marie Kirke’s katolske menighed, indsigelse 
mod, at man i forbindelse med gennemførelsen af ” Det ny katolske Danmarks-kort” vil nedlægge 
Haderslev som selvstændig menighed, nedlægge og sælge kirke-bygningen m.m. 
Vi mener ikke, at argumenterne for at gøre det er holdbare – tværtimod mener vi, at der er mangfoldige og 
særdeles vægtige argumenter for ikke at gøre det. 
Som udgangspunkt for argumentationen for at lave et nyt katolsk Danmarks-kort har man fra 
Bispedømmets side bragt en artikel, i hvilken der stilles tre spørgsmål og gives nogle svar på dem; vi mener 
dog ikke, at disse svar er helt dækkende, ja, er endog delvist uenige i nogle af dem. 
 
”Hvem er vi?”, spørges der; vi mener, at vi først og fremmest er ”katolske kristne i en komplet diaspora-
situation”, dvs: vi er ikke blot ganske få katolikker blandt mange flere ”protestanter”, vi er også få kristne i 
en afkristnet verden - og måske bør man tilføje: tilmed i en sækulariseret, ja, i virkeligheden en ”frafaldets 
tid” (idet vi mener, at også tiden, i hvilken vi lever, kirkehistorisk og frelseshistorisk set, må spille en rolle i 
besvarelsen af spørgsmålet). 

”Hvad skal vi?” – eller måske rettere: ”på baggrund af, ”hvem vi er”, hvad bør vi så gøre?” Naturligvis er det 
da sandt og rigtigt, at vi som kristne skal forkynde og evangelisere, som svaret lyder i artiklen, og naturligvis 
gælder Missions-Befalingen da for os – men: som situationen er, må den første prioritet da være, at vi 
sikrer, at vi kan ”ånde”, ja overhovedet ”overleve” i den næsten kvælende diaspora-situation og 
afkristnings-tid, vi lever i. Vi mener ikke, at tiden er til at være stort udadvendte, for vi har ganske enkelt 
ikke overskuddet til at være det, ikke økonomisk, men heller ikke ”åndeligt” eller ”teologisk”; vi har rigeligt 
at gøre med at holde fast i vor tro og vort tros-liv i dette land og i denne tid. I en sådan situation og en 
sådan tid må prioriteringen være klar: vigtigst for vor overlevelse er Den hellige Messe, De hellige 
Sakramenter (og religions-undervisningen)! Først og fremmest må vi kunne komme til messe og modtage 
Den hellige Kommunion – ellers ”dør” vi åndeligt. 

”Hvordan skal vi gøre det?” Efter vor mening i hvert fald ikke ved at nedlægge sogne og kirker (eller præste-
embeder). Vi kan ikke undvære dem, vi har – under alle omstændigheder ikke dem, der fungerer godt, og 
det gør Haderslev menighed, jf. senere. 
Vi mener måske snarere – om end det måske er kontroversielt – at man i økonomisk trængte tider kunne 
spare på nogle af de ting, der nævnes i artiklen, men som der åbenbart ikke skal spares på: evangeliserings-
tjeneste, informations-tjeneste, kursuscentre, fine, på glittet papir trykte smarte udgivelser o.l. Det er da 
dejligt at have den slags – hvis der er råd til det; men er der økonomisk trængsel, kan det da ikke være 
kirkerne og messen, der skal bortfalde først … så må det da være det, man kunne betegne som ”luksus”, 
dét, det kan være rart at have, men som kan undværes – Messen og Sakramenterne kan ikke undværes! 
 
Tillige mener vi, at den tid, vi lever i, frelses-historisk ikke er en ”evangeliseringens tid”; frafaldet fra troen 
har for længst taget et omfang, så det er Kirken og vi troende, der er ”under pres” – så det tværtimod nu er 
bydende nødvendigt, at vi koncentrerer os om at redde og bevare dét, vi har! 
 
Vi må også spørge: tænker ”man” overhovedet ved planlægningen af Det ny katolske Danmarks-kort på 
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afstandene og på virkeligheden her i Jylland? Måske ser kortet rigtigt ud, set fra København, men i praksis, 
her i Jylland duer det ikke! Afstandene er ganske enkelt for store! 
For os er det også et meget væsentligt argument, at specielt børnene og de unge er ”under pres” i disse 
tider: deres venner og kammerater har oftest ikke stor forståelse for deres tro, computer-spil, sociale 
medier og mange andre ting trækker dem let i en retning bort fra troen … gør man det så yderligere 
besværligt at komme i kirke om søndagen, vil det blive endnu ”lettere” for dem at føle (og sige), at ”jeg 
gider ikke”, og dermed bliver det yderligere vanskeligt for forældrene at holde dem fast i et stabilt kirke- og 
tros-liv. 
Og blot ét barn eller én ung, der mister troen er én for mange! 
 
Man har fremført nogle økonomiske argumenter for nedlæggelsen af menigheden – vi mener dog heller 
ikke, at disse holder, som påpeget i det officielle høringssvar fra menigheden; yderligere mener vi tillige, at 
der er mange rent praktiske argumenter for ikke at gennemføre nedlæggelsen. 
 
Hermed opfordrer vi således på det kraftigste til, at man fra Bispedømmets ledelses side vil tage denne 
henvendelse særdeles alvorligt og – helst snart – lade os her i Haderslev vide, at vi fortsat kan bestå som 
menighed; ”truslen” om nedlæggelse har afstedkommet dyb bekymring, især hos katolske familier med 
børn og unge. 
 
Venligst 
 
Ole Irenæus Wierød, medlem af Sct Marie Kirkes menighed, Haderslev 
 
Luc Tan Le, menighedsrådsformand, Sct Marie Kirkes menighed, Haderslev 
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Kolding, Skt. Michaels kirke 

Høringssvar, Skt. Michaels Kirke 

Kolding den 04. marts 2015  

Menighedsrådet ved Sct. Michaels Kirke i Kolding har på sit menighedsrådsmøde den 3. marts talt om 

konsekvenserne ved den nye struktur. 

Medlemmerne fik umiddelbart efter modtagelse fra bispekontoret materialet tilsendt, og kort gennemgået 

på mødet den 27. januar, hvor det blev besluttet at invitere Jan Zalewski sognepræst i Haderslev til mødet 

den 3. marts. 

Jan Zalewski havde desværre ikke mulighed for at deltage idet han skulle til Polen hvor hans mor ligger syg, 

han vil dog deltage i vort møde i april. 

 

Overordnet set, kan vi godt se, at det af hensyn til såvel økonomi og præstesituationen er nødvendigt med 

en ændring af sognestrukturen i Danmark, og vi føler med de menigheder der enten bliver nedlagt eller får 

frataget sig sin sognepræst eller kirke og med udsigt til at låne lokaler for at holde messe. 

For vores menighed sker der umiddelbart ingen ændring ud over, at vi vil få tilført menigheden i Haderslev. 

Usikkerheden består i, hvornår Haderslev lukker, samt hvad der så skal ske – vil det af plads hensyn blive 

nødvendigt med 2 søndagsmesser i Kolding og vil Jan Zalewski således kunne forestå den ene messe? 

Vil nedlæggelsen ske på en gang, således at såvel sognekartotek som økonomi overføres til Kolding?  

Haderslev er så vidt det er os bekendt kirkebogsførende for Sønderjylland, skal dette overføres til Kolding? 

Vil menighedsrådet i Haderslev blive nedlagt, så menighedsmedlemmerne i Haderslev først vil få indflydelse 

på menighedsrådet ved næste menighedsrådsvalg.  

 

Således kommentarer samt spørgsmål fra Kolding. 

 

Med venlig hilsen 

Ulla Roed 

Menighedsrådsformand  
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Esbjerg, Skt. Nikolaj kirke 

Høringssvar Skt. Nikolaj Kirke menighedsråd 

Esbjerg 3. feb. 2015 

Vi har haft menighedsrådsmøde i Esbjerg d. 26. jan., hvor vi talte om strukturreformen. 

 Menighedsrådet havde følgende kommentar: “Menighedsrådet i Esbjerg anmoder om at området 

Ringkøbing-Skjern fortsat hører ind under Skt. Nikolaj menighed i Esbjerg, med den begrundelse at 

katolikkerne i dette område allerede kommer i Esbjerg og derfor føler sig knyttet til Esbjerg. Ydermere er 

Silkeborg, Herning, Lemvig området i forvejen så stort, at det vil kunne afhjælpe, hvis det er under Esbjerg. 

Endvidere synes vi, at Silkeborg, Herning og Lemvig området er så stort, at det skal betjenes af to præster.” 

 Med venlig hilsen 

Maria Truelsen/menighedsrådsformand i Esbjerg.  

 

Høringssvar p. Benny Blumensaat 

Esbjerg d. 7. marts 2015 

 Vedr. “Det nye katolske Danmarkskort” 

 Menighedsrådet i Skt. Nikolaj menighed, Esbjerg har allerede indsendt dets beretning vedr. det nye 

katolske Danmarkskort og vores ønske om at Ringkøbing-Skjern kommune fortsat kommer til at indgå 

under Skt. Nikolaj menighed.  

 Jeg tillader mig herved at gøre opmærksom på at der p.t. er mere end 1600 medlemmer i Skt. Nikolaj 

menighed Esbjerg hvoraf et par hundrede kommer fra Ringkøbing-Skjern kommune som altid har hørt 

under Skt. Nikolaj menighed. 

 Dvs. at flere hundrede medlemmer skal til at søge sognebåndsløsning til Skt. Nikolaj menighed hvis man 

ændrer grænsen.  

 Præsten i Herning-Silkeborg har i forvejen et så stort område at det vil volde ham problemer også at skulle 

varetage Ringkøbing-Skjern kommune som jeg hermed anmoder om forbliver tilhørende Skt. Nikolaj 

menighed i Esbjerg.  

 M.v.h.p. 

Benny Blumensaat, 
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Fredericia, Skt. Knuds Kirke 

Høringssvar fra Skt. Knuds kirkes menighedsråd 

Fredericia, 13. marts 2015 

Vi er i Sct. Knuds Kirke i Fredericia kede af at der ikke kan findes en fastboende præst til vores menighed. 

Men set ud fra det store billede kan vi godt forstå at det kan være svært at finde en. 

Dog håber vi at hvis det i fremtiden ændre sig, så vil vi meget gerne have en fastboende præst igen. 

 

På vegne af Sct. Knuds Kirkes menighedsråd 

Jeremi Vinodeep Kiruparajan 

Menighedsrådsformand 

 

 

 

Vejle, Skt. Noberts Kirke 
Intet Indkommet 

 

 

Horsens, Skt Josef kirke 
Intet indkommet 
 

 

Herning, Sankt Peters Kirke 
Intet Indkommet 

 

Silkeborg, Vor Frue Kirke 
Intet Indkommet 
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Viborg, Skt. Kjelds kirke 

1. Høringssvar, Skt. Kjelds Kirke 

Viborg, 25. januar 2015 

I relation til geografien synes vi at det er en dårlig forslag m.h.t. Viborg. Vi vil foreslå Viborg, Silkeborg og 

Herning bliver en enhed som bliver betjente af 2 præster. Vi tænker især på tilgængelighed til kirken. Vi er 

også nødt til at passe på de præster vi har, så de kan blive ved at arbejde, nogle er i forvejen meget 

belastede.  

Det bliver også svært at forlange at folk skal betale kirkeskat, hvis de pludselig ikke kan kom i kirke og ikke 

har adgang til en præst. Det bliver en ond cirkel.  Håber i vil tage vores oplæg alvorligt. Vi prøver på at 

imødekomme problemet på en så positiv måde som muligt. 

                                                                                 Venlig hilsen, 

                                                                                                         Menighedsrådet i Viborg. 

 

 

2. Høringssvar, Skt. Kjelds Kirke 

Viborg, 12. marts 2015 

I Viborg er vor største bekymring ved det nye forslag, enhedens størrelse og udbredelse og dermed de 

lange afstande.  

Vi har i nyere tid i mange år prøvet strukturen med 2 menigheder, 3 kirker og 1 præst, den gang 

bosiddende i Randers og med et område, der dækkede helt ud til Vestkysten med Lemvig. Erfaringerne fra 

den periode viser, at det kan være svært for præsten at fejre søndagsmessen på tidspunkter, hvor 

menighederne kan komme frem til messerne. For ikke at tale om messer omkring højtider (jul og påske) og 

på særlige dage i kirkeåret. Flere gange må der gennemføres ”ordets liturgi”, mange gange lørdagsmesse, 

som er ringe besøgt. Og på dage i højtiderne må der undværes messe. 

Det nye forslag giver endnu længere afstande end tidligere. Med præsten bosiddende i Viborg og ca. 2 

times kørsel t/rt mellem Viborg og Randers, og tilsvarende mellem Viborg og evt. Nykøbing Mors, vil det 

eksempelvis ikke blive muligt at afvikle 2 søndagsmesser om formiddagen, selv om messen det ene sted 

begynder kl. 9.00.  Muligheden for skrifte eller kirkekaffe og andre møder opleves som indskrænkede. Det 

vil mærkes som en forringelse. I dag kan det lade sig gøre for præsten at fejre søndagsmesse kl. 9 og 11 i 

henholdsvis Viborg og Silkeborg, pga. den kortere afstand mellem de to kirker. 

Vi ved ikke, hvordan det vil blive for katolikkerne i Thy og på Mors, som skal leje sig ind, eller hvor 
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”besværligt” det vil blive for præsten, der skal huske at medbringe alt, der skal anvendes til at gennemføre 

messen på et sådant sted, lige fra kalk mm, over paramenter også til ministranter, til liturgisk bøger og 

salmebøger. 

Undervisning, andagter mv vil i høj grad skulle gennemføres uden præstens medvirken, da han, såfremt han 

skal være til stede, vil tilbringe flere timer i bilen end hos sognebørnene. Vi har erfaringer med, hvad 

afstandene tidligere har betydet af nedslidning af præsten. Endvidere er vi bekymrede for, hvad der skal 

ske i tilfælde, hvis der opstår sygdom hos præsten. 

Vi finder derfor ikke, at der med det nye forslag er taget tilstrækkelig hensyn til geografiske forhold. 

Enheden rummer den længste totale distance end nogen anden enhed, 180 KM. (distancen Gilleleje-

Nykøbing Falster). Området fra Norddjurs ved Kattegat eller Hinnerup, en forstad til Århus, over Randers, 

Viborg, Salling, Mors og Thy har ingen motorveje på den tværgående linje, området vest og nordvest for 

Viborg er meget dårlig dækket med offentlige transportmuligheder. Derfor vil det blive svært for 

katolikkerne, at bringe sig frem til messer eller fælles pastorale aktiviteter. 

Økonomisk og pastoralt vil vi pege på mindst 2 selvstændige menighedsråd (Randers og Viborg) og 

økonomier omkring de to kirker. Hvad katolikkerne på Mors og Thy kan bidrage med vides ikke. 

Menigheden i Viborg vil ikke de kommende mange år kunne bidrage til afholdelse af øgede udgifter til 

lejemål af messested, udgifter til bil. Sognets gamle bevaringsværdige hus kræver alle sognets midler til 

vedligehold. 

Såfremt man på trods af ovenstående indvendinger, skulle fastholde den geografisk store enhed, så vil vi 

foreslå, at den bemandes med 2 præster. Skulle det ikke være muligt, så bør man betænke, om ikke 

enheden tilsammen med naboenheden (Silkeborg, Herning + messested) kunne få en præst til at støtte de 

to præster med meget store enheder, dels i det daglige, men især også ved højtider mv. Vi har de seneste 2 

år haft virkelig gode erfaringer ved at kunne gøre brug af pastor emeritus Leo Kertz. Og det er på den 

baggrund vi kunne foreslå en betjening af de to store enheder med 3 præster. Området rummer også 3 

meget store etniske grupper, tamiler, vietnamesere og polakker. 

 

Med venlig hilsen 

Hai Van Tran 

MR-Formand 
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Randers, Jesu Hjerte Kirke 

Høringssvar, Menighedsrådet ved Jesu Hjerte Kirke 

 

Menighedsrådet ved Jesu Hjerte Kirke i Randers har følgende kommentarer til ”det nye katolske 

landkort”, hvor der foreslås, at vi danner pastoral enhed med Viborg og Thisted, med betjening af 1-2 

præster: 

1. Vi finder det altafgørende at vi bibeholder en fastboende præst i Randers, hvis vi skal være i stand til 

at bevare et levende fællesskab i menigheden, og være synlige med vores budskab i samfundet, som 

jo er en af målsætningerne med vores mission som katolsk kirke. 

 

2. Præsten er en meget central person i denne sammenhæng, og på en særlig måde omdrejningspunkt 

for menighedens liv og vækst. Et menighedsliv opbygges, og fastholdes ikke særligt nemt uden en 

fastboende præst. 

 

3. Randers menighed er nu en menighed i vækst, med et voksende antal kirkegængere, og flere der 

betaler kirkeskat, hvilket er p. Ambroziu´s fortjeneste. Der er nu så mange unge, at der kan 

påbegyndes ungdomsarbejde med hjælp fra lokale aktive, samt støtte fra DUK. Andre aktiviteter i 

sognet er i opstartsfasen. Vi finder det meget vigtigt at denne positive udvikling fortsætter i vores 

sogn, og vi har svært ved at se, hvordan det skal kunne lade sig gøre uden en fastboende præst i 

menigheden. 

 

4. Med evt. kun én præst til at betjene 3 menigheder, der er placeret med så stor en geografisk 

afstand, imødeser vi, at præsten kommer til at bruge så megen tid på transport, at det næppe kan 

betragtes som en effektiv måde at bruge præstens ressourcer på. Udgifterne til transport må også 

forventes at blive forholdsvis store. Målsætningen med færre enheder skulle være, ”at præsterne 

kunne fokusere deres indsats bedre”, men hvis en stor del af tiden bruges på at køre ca. 160 km fra 

øst til vest, samt ca. 70 km fra syd til nord, er det vist mest kørsel, og planlægning af denne, der 

bruges tid på. 

 

5. Randers menighed har tidligere delt præst med Viborg. Det er vores erfaring, at det har været 

stressende for præsten, ligesom det også har sat mange begrænsninger for menighederne at dele 

præsten. 

Det er vores opfattelse at færre enheder ikke nødvendigvis giver et større potentiale for f.eks. 

børne- og ungdomsarbejde, og slet ikke når de geografiske afstande er så store. Det er ikke uden 

problemer at børn/unge skal transporteres fra Randers til Viborg eller omvendt, for slet ikke at tale 

om, hvis børn/unge i Thisted skal køres til Viborg eller Randers. 
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6. Vi har en af de ældste menigheder i landet, med ca. 500 medlemmer, som blev grundlagt i 1867. 

Kirken i Randers er restaureret i 2014. Restaureringen har været udgiftsfri for bispedømmet, da 

pengene hertil var en arv fra et menighedsmedlem. Det er helt ubegribeligt for menigheden, hvis vi 

ikke skulle have en fastboende præst til at betjene menigheden i vores fine kirke. Præstegården er 

renoveret for få år siden, så på bygningssiden har vi ikke de store udgifter i vente, og belaster derfor 

heller ikke bispedømmets økonomi fremadrettet. Det er derfor ikke uden grund, at mange af os 

finder det helt uforståeligt, hvis den renoverede præstegård stort set kommer til at stå tom, fordi vi 

ingen fastboende præst har. Tomme ubeboede bygninger forfalder også hurtigere! 

 

7. Vi har i Randers en god økonomi, og et medlemstal som gør, at vi forventer at vi kan være 

økonomisk selvbærende. 

 

8. Registrering af kirkelige handlinger for både Grenå, Viborg og Randers, føres desuden i kirkebøgerne 

i Randers. 

 

Forslag til andre løsningsmodeller: 

9. Præsten i Randers har i de senere år betjent menigheden i Grenå. Vi foreslår at denne ordning 

fortsætter med en fastboende præst i Randers, og dermed kan vi aflaste præsterne i Århus, som 

efter ”det nye landkort” skulle betjene Grenå. Desuden foreslår vi, at Viborg fortsat har en 

fastboende præst, som også kan betjene Thisted, som geografisk er tættere på Viborg. Med én 

præst i Randers, som kan betjene den østlige del af området, og én præst i Viborg, som kan betjene 

området vest for Viborg, bliver afstandene overkommelige.  

Til sidst skal nævnes at P. Ambroziu læser messe på rumænsk og spansk i Århus 2 gange om  

måneden. Denne tjeneste for bispedømmet kan så også fortsætte, så længe han er i Randers. 

 

Vores principielle stillingtagen til hele planen: 

Vi foreslår at effektueringen af ”det nye katolske landkort” udsættes indtil man ser om ”truslen” om lukning 

af flere sogne, medfører bedre økonomi i sognene. Vi mener ikke alle menigheder har forstået alvoren i 

kravet om, at kirkebidragene i sognene skulle øges væsentligt, for at få bispedømmets økonomi til at 

hænge sammen. Nogle sogne har forstået det, men har måske ikke nået deres endelige mål. Generelt er 

der trods alt sket en stigning i kirkebidragene. 

Sognets størrelse burde ikke være det eneste kriterie for ”overlevelse”. Sognets økonomi burde også være 

en væsentlig faktor. Hvilke forventninger stilles der til et sogns økonomi? 

Lukkes et eller flere sogne, kan man ikke automatisk forvente at bidragene overgår til det nye sogn. Hvis de 

betalende fra den lukkede kirke ikke følger med til det nye sogn som betalere, får det nye sogn ikke en øget 



Samlet oversigt over høringssvar til ”Det nye Katolske Danmarkskort” 2015 

Jylland 

 

 
 

 
 

Side 55 af 78 

indtægt, og dermed bliver økonomien ikke nødvendigvis bedre. 

Endelig vil der være stor risiko for, at de, der ikke længere selv kan komme til kirke i bil eller offentlig 

transport, så ikke deltager så hyppigt i messerne, og det i så fald vil medføre vigende indtægt. 

                    Venligst Menighedsrådet ved Jesu Hjerte kirke i Randers. 
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Grenå, Skt Clemens Kirke 

Høringssvar fra Menighedsrådet ved Sct. Clemens Kirke 

 

Grenå, Marts 2015 

Resume 

Menighedsrådet ved Sct. Clemens Menighed i Grenaa har på flere møder behandlet forslaget om Det nye 

Katolske Danmarkskort. Vi er klar over, at med det valgte udgangspunkt, at alle menigheder, som har færre 

end 300 katolikker som medlemmer, skal nedlægges og deres kirke lukkes og afhændes, skal Sct. Clemens 

menighed, Grenaa, nedlægges som selvstændig menighed og sammenlægges med Aarhus sogn.  

Med basis i samme begrundelse har man derfor besluttet, at Sct. Clemens Kirke skal lukkes og afhændes.  

Vi har spurgt generalvikar Niels Engelbrecht om, hvorvidt man vil oplyse om yderligere årsager – 

økonomiske, organisatoriske, geografiske, praktiske, personalemæssige – som måtte ligge til grund for 

lukningen, og vi har endvidere bedt generalvikaren orientere os om, hvor meget man har regnet sig frem til, 

at man sparer ved nedlæggelsen. Svarene var, at beslutningen om lukningen af Sct. Clemens menighed og 

kirke udelukkende er truffet på baggrund af menighedens størrelse.  

Man har således ikke foretaget beregninger af, hvor meget man sparer ved denne lukning og nedlæggelse. 

Hvis der ikke er en katolsk kirke i Grenaa, er der ikke et sted, hvor katolikkerne kan opretholde og udbygge 

deres katolske netværk. Der er ikke et sted, hvor vi naturligt kan modtage sakramenterne og have andre 

liturgiske handlinger. Der er ikke et sted, hvor vi kan på en naturlig måde fortælle om Kirken. Der er ikke et 

sted, hvor vi som katolsk kirke kan være en del af det økumeniske liv i byen. 

Vi vil i det efterfølgende belyse disse og yderligere konsekvenser af den varslede nedlæggelse af Sct. 

Clemens Kirke og sammenlægning af menigheden med Aarhus sogn samt argumentere for, at: 

Sct. Clemens Kirke bevares med betjening af præst boende i Randers, og at vi eventuelt lægges sammen 

med Randers til ét sogn efter Aalborg-modellen.  
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Først en beskrivelse af vores menighed 

Vores menighed har for øjeblikket 152 medlemmer, hvoraf 96 har en postadresse med postnummer 8500 

(Grenaa).  

I mange år har katolikker på Østdjursland haft mulighed for at deltage i messer på Maria Hjerte Abbedi, 

Sostrup. I en lang årrække var klosteret en åndelig kilde til liv i vores menighed. I de senere år har 

kontakten været lille, og efter klosterets nedlæggelse sommeren 2013 er der kun Sct. Clemens Kirke tilbage 

som messested i Nord- og Østdjursland. For en del katolikker har klosterets nedlæggelse været et hårdt 

slag, som vi langsomt er ved at få helet. 

Messedeltagelsen er voksende, og i statistikken for 2014 har vi angivet et gennemsnit på de 4 tællesøndage 

på 23,5. Vi har ført statistik gennem en del år over messedeltagelsen og kan se, at den fra 2005 til 2014 er 

vokset fra 18,8 deltagere i gennemsnit til 25,7 i 2014. Vi er sjældent under 26, og det skal ses i forhold til, at 

kirken er lille med kun 40 pladser.  

Der er messe hver søn- og helligdag. Siden november 2010 har vi delt præst med Jesu Hjerte Menighed, 

Randers. Indtil dette tidspunkt var vi blevet betjent af præster fra Vor Frue Kirke, Aarhus – i de fleste år p. 

Herbert Krawczyk S.J. På grund af arbejdsbyrden ønskede jesuitterne i Aarhus i 2010 ikke at betjene os 

mere, og derfor fik vi præst sammen med Jesu Hjerte Menighed, Randers. Vi har således aldrig haft en 

boende præst i vores menighed. I de sidste 4 år har vi haft skiftende messetidspunkter: 2. og 4. og evt. 5. 

søndag i måneden kl. 10, 1. og 3. søndag kl. 16. Den 5. søndag i måneden har vi fejret Ordets gudstjeneste 

med kommunionsuddeling.  

Da vi er en menighed i Udkantsdanmark, har vi ligesom den øvrige del af befolkningen forholdsvis få unge 

familier med børn. Tidligere henviste vi børn til religionsundervisning på Sostrup, men efter klosterets 

nedlæggelse har vi henvist børn til Jesu Hjerte Menighed i Randers. Vi har i en del år både økonomisk og på 

anden vis støttet unges deltagelse i DUK’s ledertræning og Verdensungdomsdage, bl.a. for at de kunne få 

kontakt til andre katolske unge.  

En stor del af de trofaste messedeltagere er aktive med et eller andet: Vi har 2 organister, 1 

gudstjenesteleder og yderligere 1 kommunionsuddeler, 1 sakristan, 5 faste lektorer, 3 der skiftes til at lave 

kirkekaffe, 1 der sørger for blomster i kirken, 2 meget trofaste ministranter og et menighedsråd med 4 
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medlemmer.  Der er yderligere 1, der er ansvarlig for rengøring af kirken, og ved særlige rengøringsdage er 

vi mellem 8 og 10 deltagere. En gruppe på 3-4 mænd bruger deres praktiske færdigheder til at reparere og 

renovere vores kirkebygning – senest med at indrette et skrifteværelse på 1. sal og indrette det store 

sakristi til både sakristi og møderum til bl.a kirkekaffe og foredrag. Til slut vil vi nævne, at vi har 

repræsentanter i Caritas, Missio og Katolsk Medieforum.  

Udover messer på søn- og festdage har vi en månedlig hverdagsmesse kl. 17 med 1 times forudgående 

eukaristisk tilbedelse. Efter messen holder menighedsrådet møde. I forbindelse med søndagsmesserne har 

vi altid kirkekaffe, hvor mindst halvdelen af messedeltagerne mødes. En gang om måneden har vi Kaffe 

med Indhold, hvor præst og gudstjenesteleder besvarer spørgsmål om troen, uddyber emner, der har med 

katolsk tro at gøre etc. Derudover har vi en kvindegruppe, som mødes nogle gange om året og læser i 

Bibelen sammen. I de senere år har vi haft en årlig pilgrimsvandring, hvor vi har besøgt flere katolske steder 

i Midtjylland: Vandring fra Sostrup Kloster til vores sognekirke, vandring til valfartsstedet i Karup, vandring 

til Øm Klosterruin og sidst vandring til Sct. Michaels kirke i Pindstrup.   

Sammen med menigheden i Randers har vi – foruden flere pilgrimsvandringer – gennemført valfarter til 

vores Domkirke, til flere af vore helgener samt til nogle af Polens hellige steder. Sammen har vi desuden 

afholdt en del seminardage og en studiekreds i Sct. Michaels Hus i Pindstrup.   

Sammen med Folkekirken i Grenaa og Grenaa Frikirke har vi en del år haft flere fælles arrangementer om 

året: Økumenisk gudstjeneste, når Fredsflammen fra Betlehem kommer til Grenaa i adventstiden, 

Kvindernes internationale Bededag den første fredag i marts med forudgående inspirationsaften. Endvidere 

har vi som afløser for den årlige kirkevandring i januar måned for et par år siden indført en økumenisk 

gudstjeneste i september måned. Til slut skal nævnes, at vi sammen med Folkekirken og Grenaa Frikirke 

formidler Julehjælp til trængende familier i Grenaa.  

Gennem mange år har kirken haft mange besøg af grupper, der gerne vil høre om Den Katolske Kirke. Det 

er skoleklasser, konfirmander, foreninger fra Grenaa. På den måde er vi med til at udbrede kendskabet til 

Den katolske Kirke og desuden missionere for vores katolske tro i vores by.  

Angående den økonomiske status for vores kirke kan vi pege på, at da vi for et par år siden fik at vide, at 

man i bispedømmet ville arbejde for en væsentlig forøgelse af kirkeskatten med initiativer på det lokale 
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plan, følte vi os i menighedsrådet ansvarlige og gik seriøst i gang med dette. Det er derfor lykkedes at få 

forøget både kirkeskatten og kollekterne i væsentlig grad.  Kirkeskatten er således forøget med 39 % fra 

2011 til 2014. Hvis vi medtager forøgelsen af kollekterne er stigningen på 53,6 %. Vi har netop afsluttet 

regnskabsåret 2014 med et overskud på godt 3000 kr. – et flot resultat når vi ser på, at vi for få år siden 

havde underskud næsten hvert år. Denne tendens er altså vendt, selvom vi i perioden tilmed har fået ret 

store udgifter til præstens kørsel. Vi har en formue på ca. 200.000 kr, som stammer fra en arv.  

 

Konsekvenser ved nedlæggelse af Sct. Clemens kirke 

I forslaget, Det Nye Katolske Danmarkskort, opererer man med, at der i Grenaa fremover vil være et 

messested, hvor man ”af og til” kan fejre messe. Men vi ved ikke, hvor det kan lade sig gøre med en fast 

aftale, og det vil blive et ekstra stort arbejde at opbevare alle tingene til fejring af messen, at gøre klar til 

messen og rydde op efter messen. Da en af begrundelserne for Det Nye Katolske Danmarkskort er at spare 

penge, skal det da nævnes, at vi ikke kan regne med at kunne ”låne” et ”messested” uden vederlag: Ifølge 

erfaringerne fra Aarhus’ betjening af Samsø, hvor man låner en folkekirke til messested, koster det således 

1000 kr. pr. måned for afholdelsen af 1 messe, dvs. 12.000 kr. pr. år. 

Vi har i de seneste 15 år haft en ret lang periode, hvor vi kun havde messe 2 gange om måneden. Det 

resulterede i en markant faldende messedeltagelse. Det er meget nødvendigt for de troende, at de hver 

søndag kan komme til messe inden for en rimelig afstand.  

Forslaget går ud på at Sct. Clemens Menighed skal sammenlægges med Aarhus sogn. Det vil betyde, at en 

stor del af den nuværende Sct. Clemens Menigheds medlemmer får meget langt til deres sognekirke – 

nogle op mod 75 km. Afstanden fra Sct. Clemens kirke til Vor Frue kirke, Aarhus er 63 km, mens afstanden 

fra Sct. Clemens kirke til Jesu Hjerte Kirke, Randers er 56 km. Desuden er muligheden for at rejse til 

søndagsmesse med offentlige transportmidler dårlige og omkostningstunge: Fra Grenaa til Aarhus kører der 

om søndagen 1 tog i timen, og det koster 125 kr. for 2 klip på et 10-turs klippekort. På grund af de sjældne 

tog vil en deltagelse i søndagsmessen kl. 10 i Aarhus kræve, at man tager med toget fra Grenaa kl. 8.29, og 

man er tilbage i Grenaa kl. 13.23. At man ”af og til” kan komme til messe i Grenaa kan ikke erstatte den 

ugentlige søndagsmesse.  
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Det kan også nævnes, at hvis man vil deltage i søndagsmesse i Jesu Hjerte Kirke, Randers kl. 10, skal man 

med en bus kl. 7.47 og er hjemme igen kl. 14.03. Prisen for denne tur frem og tilbage er også 125 kr.  

Endvidere skal det påpeges, at et evt. salg af kirken i Grenaa skal ske til et formål ”med gudstjenester eller 

andet kirkeligt formål i overensstemmelse med den apostolske trosbekendelse” (ifølge 

overdragelsesdokumentet fra 1988). Med vores kendskab til de kirkelige forhold i Grenaa kan vi ikke se, at 

der en sådan mulig køber. Det betyder, at kirkebygningen så skal rives ned. Tilmed er grunden så lille (227 

m2), at den ikke kan sælges til et selvstændigt formål. Hvis vi er ”heldige”, vil en nabo måske overtage den 

for 1 kr.  Det betyder, at en nedlæggelse af kirkebygningen ikke vil tilføre nogle penge, men tværtimod 

koste en del for nedrivning og bortskaffelse af materialerne. Et overslag, som lokale håndværkere har 

foretaget, beløber sig til en udgift på mindst 150.000 kr. + moms for lukning af el, vand og kloak, 

nedrivning, bortkørsel, sortering og deponering. Disse penge kan da bruges bedre! 

Vi er klar over, at vi i løbet af nogle år skal renovere gulvet i kirkerummet og udbedre nogle murskader på 

kirkens nordside. Vi råder over en formue på ca. 200.000 kr., som med menighedens gavmildhed og 

arbejdsvilje kan bruges til og vil dække denne renovering. 

Som nævnt tidligere er vi ikke i tvivl om, at uden en katolsk kirke i Grenaa er der ikke et sted, hvor 

katolikkerne kan opretholde og udbygge deres katolske netværk. Der er ikke et sted, hvor vi naturligt kan 

modtage sakramenterne og have andre liturgiske handlinger. Der er ikke et sted, hvor vi på en naturlig 

måde kan fortælle om Kirken. Der er ikke et sted, hvor vi som katolsk kirke kan være en del af det 

økumeniske liv i byen. 

Endelig frygter vi for, at der vil være en del katolikker, der holder op med at praktisere og falder fra deres 

tro. 

Vi er triste over, at Den katolske Kirke ikke tilslutter sig de gode kræfter, som ihærdigt prøver at gå mod 

tendensen til at udsulte udkanterne i Danmark. Tværtimod intensiverer Det nye Katolske Danmarkskort 

denne udvikling med dens ønske om at nedlægge kirker i netop disse områder. 

Det er i udkantsdanmark, hvor optimismen hos folk ikke er stor – og hvor der derfor kan være behov for et 

fast ståsted – at over 1000 medlemmer af Den katolske Kirke må se deres kirker nedlægningstruet.  
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Vi forestiller os, at man kan videreføre kirken med søndagsmesser, som undertiden erstattes af Ordets 

gudstjeneste med kommunion. 

Sammenlægning med Aarhus sogn: 

For 5 år siden fik vi at vide, at jesuitterne i Aarhus ikke længere kunne betjene os, og vi måtte tage afsked 

med vores sognepræst gennem mange år p. Herbert Krawzcyk S.J. Vi har siden da haft præst sammen med 

Randers. Det har også betydet, at kirkebogsføring er flyttet fra Aarhus til Randers. Vi har spurgt 

generalvikaren om, hvad der er ændret i Aarhus, således at man nu øjensynligt godt kan betjene os. Svaret 

var, at der ikke er sket noget nyt, som kunne være et argument for, at Det Nye Katolske Danmarkskort med 

et snuptag flytter organiseringen tilbage til tiden for 5 år siden. 

De sidste 4 år har vi som eksemplificeret ovenfor udbygget vores samarbejde med Randers sogn, og vi kan 

derfor lettere identificere os med og se som en del af Randers-Grenaa menighed (hvor vi vil udgøre en 

synlig del) fremfor en fælles menighed Aarhus-Grenaa (hvor vi vil være en forsvindende lille del). Med en 

sammenlægning med Randers vil man også formindske de besværligheder, der i mange årtier vil dukke op 

igen og igen med udskrifter af kirkebøgerne. 

En fremtid, hvor en menighed fælles for Randers og Grenaa råder over en boende præst i Randers, er bedst 

for alle parter: En sådan løsning er det eksplicitte resultat efter fælles møder mellem menighedsrådene fra 

Aarhus og Grenaa og mellem Randers og Grenaa samt 2 menighedsmøder for alle medlemmer i Sct. 

Clemens Menighed.   

Konklusion: 

Sct. Clemens Kirke i Grenaa er således hjemsted for en menighed, som gennem en årrække har været i 

vækst på alle parametre, og vi mener derfor ikke, at Den katolske Kirke opnår selv de mindste økonomiske 

gevinster ved at nedlægge den ud fra nogle rigide og kun tilsyneladende objektive kriterier. Alle valg er 

subjektive, og man kunne have valgt så mange andre kriterier, som tager objektive hensyn til menneskelige 

og lokale forhold, og som er skånsomme overfor udkantsområder som Grenaa/Djursland.  

Derimod vil en sådan beslutning med stor sandsynlighed medføre, at det åndelige liv, Den katolske Kirkes 

synlighed, forkyndelsen og den missionerende opgave samt det økumeniske samarbejde ude i vores del af 
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virkeligheden vil blive svagere og fattigere – en negativ konsekvens som også vil kunne mærkes i Den 

katolske Kirke som helhed, til undren og stor sorg for alle os, der virker på stedet, og som ikke kan få øje på 

endog små fordele – økonomiske, organisatoriske, praktiske – ved at man vil skille sig af med en kirke i 

vækst og en sund menighed, bare fordi den rummer færre end 300 medlemmer. Konkret kan vi i Grenaa 

ikke se det hensigtsmæssige i, at man gør det meget vanskeligt for menighedens medlemmer at opfylde 

deres søndagspligt. 

Det er muligt, at konsekvenserne, ved at Grenaa forsvinder fra Det katolske Landkort, ikke kan mærkes som 

voldsomme rystelser i København, men Djursland i almindelighed og Grenaa i særdeleshed vil blive hårdt 

ramt af en sådan bevidst beslutning, der vil medføre en utilsigtet åndelig armod. 

Vi beder om, at biskop Czeslaw og andre, som har indflydelse på beslutningerne vedrørende Det nye 

Danmarkskort og Den katolske Kirkes fremtid, vil genoverveje planen, sådan at Sct. Clemens Kirke bevares 

med messer/Ordets gudstjeneste hver søndag og ved højtider og betjenes af præst bosiddende i Randers, 

og at menigheden eventuelt lægges sammen med Jesu Hjerte menighed i Randers med præst boende i 

Randers og lokalråd i Grenaa. 

En sådan løsning vil gøre langt færre mennesker kede af det… 

Vi står til rådighed for en samtale om vores kirkes og menigheds fremtid. 

 

Med venlig hilsen 

på menighedens vegne 

menighedsrådet ved Sct. Clemens kirke, Grenaa 
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Århus, Vor Frue Kirke 

Høringssvar fra Menighedsrådsformand Michael A. D. Møller og sognepræst p. Herbert 

Krawczyk 

Århus, 10. marts 2015 

Katolsk Vor Frue Kirke i Århus har nogle Anmodninger angående forslaget til den nye sognestruktur. Vi kan, 

af det offentliggjorte kort se, at en del af den nordlige del af Skanderborg kommune kommer til at høre 

under Horsens menigheden. Tilsvarende ser det ud til at det nære område vest for Århus planlægges flyttet 

til Silkeborg/Horsens. 

Vi er dog af den opfattelse, at folk, der bor i Skanderborg og især nord for Skanderborg føler en tættere 

tilknytning til Århus, og de har også lettere ved at komme til Århus end til Horsens.  

Derfor vil vi gerne anmode Pastoralrådet om at genoverveje grænseføringen for den sydlige/vestlige del af 

Århus sogn. 

Vi foreslår at grænsen mellem Horsens- og Århus drages ved Skanderborg og så trækkes vestover, således 

at grænsen trækkes nord om Mossø, over til Ry, hvor også nogen af vore sognemedlemmer bor. På den 

måde vil kirkegængere have bedre offentlig transport til kirke, end med den foreslåede struktur. 

På bilaget er vist rejsetider med offentlig transport fra Skanderborg til Århus/Horsens og Ry til hhv. 

Silkeborg/Århus. Bemærk at bor man i Stilling eller Hørning, så vil rejsetiden til Horsens ift. Århus blive 

mærkbart forlænget. 

Venlig hilsen 

 

p. Herbert Krawczyk    Michael Andrew Dolan Møller 

Sognepræst     Menighedsrådsformand 

 

 

Bilag: Rejsetider med offentlig transport til Silkebrog, Horsen og Århus  
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Nordjyllands Sogn 
 
Høringen i Nordjyllands sogn er delt op i 3 dele. Først og fremmest er der blevet foretaget en høring af 
menigheden i Thisted kirke. Derpå er der taget telefonisk kontakt til alle de berørte medlemmer i Hobro, 
Arden, Hadsund området, og endelig er menighedsrådet blevet hørt. De 3 høringer er refereret i det 
følgende.  
 

Høringssvar fra medlemmer i Hobro, Arden, Hadsund og Mariager  

Februar og marts 2015  
 

Høringen er gennemført i form af telefonsamtaler med de medlemmer, som bliver berørt at de nye linjer i 
Danmarkskortet. Grundlaget for høringen er et kort oprids af formålet med det nye Danmarkskort. Herpå 
er medlemmerne blevet spurgt om deres holdning til bispedømmets strategi i form af, at bedre økonomien 
ved hjælp af ændringerne i sognene. De adspurgte medlemmer er også blevet bedt om at tage stilling til, 
hvordan ændringerne vil påvirke deres egen fremtid i Den Katolske Kirke. Høringen omfatter 32 husstande 
og er gennemført af menighedsrådsformand Line Bøgelund Nielsen.  
 
Så længe vi bare hører til…  
På spørgsmålet om hvorvidt de adspurgte har en holdning til det, at overgå til en anden menighed, er der 
bred enighed om at hvor, hvordan og hvorfor ikke er af så stor vigtighed. Vigtigst er at der fortsat vil være 
et sted at høre til. For størstedelen af de adspurgte har det betydning, at kunne nå en Katolsk kirke indenfor 
relativt (jysk) kort afstand, og netop afstanden er der ingen som omtaler som et problem i forbindelse med 
det nye Danmarkskort.  
 
Det ændrer ingenting  
Flere af de adspurgte (aktive kirkegængere) vil fortsat se sig selv som medlemmer af menigheden i Aalborg, 
i og med at familieforhold binder dem til denne kirke. De giver udtryk for, at den kortere afstand de har i 
vente, med det nye Danmarkskort, ikke har betydning for deres valg af kirke. Det vægter meget i valget af 
kirke, at familiens børn er blevet døbt og har modtaget 1. kommunion i kirken i Aalborg. På samme måde 
har det værdi at fejre messen med familiemedlemmer og venner, som er bosiddende i Aalborg området.  
 
Svært at tage stilling  
Et fåtal af de adspurgte har svært ved at tage stilling til bispedømmets planer. De giver udtryk for, at det er 
meget længe siden, de har været i kirke, og kender ikke menighederne i de forskellige kirker. De 
tilkendegiver at hvis det er nødvendigt med besparelser, er det positivt at bispedømmet laver planer for 
hvordan det skal gøres, men at det ikke er noget som vil ændre deres brug af kirken.  
 
Dejligt at der sker noget!  
Nogle af de adspurgte er orienteret om det nye Danmarkskort, idet de har læst Katolsk Orientering, men 
for størsteparten af de adspurgte, er det helt ny viden at planerne foreligger. Hovedparten af de adspurgte 
bakker helt op om, at bispedømmet foretager besparelser og bestræber sig på en sundere økonomi. En af 
de adspurgte giver udtryk for en stor bekymring for fremtidens kirke, hvis ikke man gør noget ved de 
udfordringer som skaber røde tal, og roser derfor bispedømmet for de initiativer, der er i Danmarkskortet. 
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Det er befriende, at bispedømmet tager ansvar for, at kirken også kan være kirke for de børn og unge, der 
vokser op. Der er ingen af de adspurgte, som udtrykker modstand mod, at bispedømmet finder 
besparelser.  

Høringssvar fra menighedsrådet Nordjyllands sogn  

03.03.15  
 
Grundlaget for høringen af menighedsrådet er den artikel, som er bragt i Katolsk Orientering den 16. januar 
2015, opsummeringen af høringen fra Thisted Kirke den 21. februar 2015 samt den telefoniske høring af 
medlemmer fra Arden, Mariager, Hobro og Hadsund gennemført i februar/marts 2015.  
 
På menighedsrådsmødet den 3. marts 2015 talte medlemmerne sammen i små grupper, hvorefter 
synspunkterne blev fremlagt. Medlemmernes bidrag til høringen er samlet i den følgende skrivelse. 
Skrivelsen er udarbejdet af menighedsrådsformand Line Bøgelund Nielsen.  
 
Tillid til det nye Danmarkskort  
Det er med bedrøvelse, at menighedsrådet behandler høringen. Det er ærgerligt at så få sogne er kommet i 
mål med kirkeskatten, fordi det tvinger bispedømmet til at handle. Rådet udtrykker forståelse for og 
opbakning til, at der præsenteres et nyt Danmarkskort, og rådets medlemmer udtrykker, at der 
overvejende er tillid til, at løsninger er velovervejede og gennemtænkte. Dog kan det i denne forbindelse 
være vanskeligt at forene tanken om, at nogle lukningstruede menigheder er selvforsynende1 med tanken 
om, at der ved strukturændringerne skulle opnås en besparelse ved lukning af disse. 
  
Nordjyllands sogn rammes også af ændringer, og rådet har stor respekt for, de følelser og tanker det har sat 
i gang især hos menigheden i Thisted.  
 
Kirkeskat, kirkeskat, kirkeskat  
Et af rådets medlemmer påpeger, at handling nu og her vil sætte 2 streger under at kirkeskat er vigtigt, og 
flere måske dermed vil bakke op om ordningen, fordi de kan se konsekvenserne af ikke at være medlem af 
det økonomiske fællesskab. På den måde vil strukturændringerne kunne have en positiv effekt 
fremadrettet. Et af medlemmerne stiller spørgsmålstegn ved, om stregerne på Danmarkskortet er slået 
med for stor forsigtighed, og har den bekymring, at hvis man ikke allerede nu centraliserer endnu mere end 
det der er foreslået, så skal bispedømmet måske i nær fremtid igennem denne øvelse endnu engang. Hvis 
det nye Danmarkskort skal være en holdbar løsning også om 20 år, kræver det endnu større tilslutning til 
det økonomiske fællesskab, og medlemmet ser gerne at bispedømmet kigger på om fordelingen af 
præsterne i Danmark er i overensstemmelse med sognenes behov for betjening. Et medlem bemærker at 
når den ene hånd ikke viser større interesse for kirkeskat, så kan den anden hånd ikke kræve, at 
menighederne fortsætter, som vi kender det i dag.  
 
100.000 potentielle medlemmer  
De 100.000 katolikker giver anledning til synspunktet, at hvis bispedømmet vil i kontakt med 100.000 
potentielle medlemmer, må der være en præst og en kirke. De kan ikke nås centralt fra – i hvert fald kan de 
ikke bringes til registrering og kirkeskattebetaling, hvis de ikke har et sted at høre til. Fokuserer man på de 

                                                           
1
 Katolsk Orientering 27. februar 2015. Læserbrev  
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100.000 vil det være mere nærliggende at oprette endnu mindre menigheder, så kirken kommer tættere på 
dem, som er søgende. Derved vil bispedømmet også understrege at missionen er alles ansvar og ikke en 
central opgave.  
 
Handling er påkrævet  
Der udtrykkes generel forståelse for hvorfor planen med ændringerne kommer nu, da kirkeskatten gennem 
længere tid har været et tema uden at opnå det ønskede resultat. Rigtig mange menigheder berøres på den 
ene eller anden måde af de ændringer som foreslås, men rådet er klar over at handling er påkrævet, for at 
bispedømmet kan komme i mål med de økonomiske udfordringer, som det har vist sig, at kirkskatten ikke 
kunne løfte. Rådet ærgrer sig over den generelle situation, men respekterer de beslutninger som 
bispedømmet tager for at sikre kirkens fremtid i Danmark.  
 
Således indberettet til Bispedømmet tirsdag den 10. marts 2015  
 
Venlig hilsen  
Line Bøgelund Nielsen  
Menighedsrådsformand  
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Thisted, Skt. Thøgers kirke 

Høringssvar fra Thisted, Sankt Thøgers kirke 

Thisted, 21. februar 2015 

Grundlaget for høringen er den artikel som er bragt i Katolsk Orientering om ’Det nye katolske 
danmarkskort’2. Menigheden i Thisted er blevet varslet om høringen den 16. januar. Efter høringen den 21. 
februar er et forslag til høringssvaret fremsendt til menigheden til videre bearbejdning og godkendelse. Det 
nedenstående høringssvar er således godkendt af menigheden i Thisted, når bispedømmet modtager det. 
Menighedsrådsformand Line Bøgelund Nielsen forestod høringen og kan overbringe denne sammenfatning 
til bispedømmet.  
 
En anden fremtidsvision  
De fremmødte ønsker, at bispedømmet tænker mere langsigtet ved at fokusere på at bygge op frem for at 
bryde ned. Der udvises stor forståelse for, at bispedømmet står i en meget svær økonomisk situation, men 
erfaringerne i Thisted viser, at når der skæres ned, er der også flere der falder fra. Dette så man ske for år 
tilbage, da Thisted kirke gik fra at have søndagsmesse til lørdagsmesse, og især da man gik fra lørdagsmesse 
hver lørdag til messe hver anden lørdag, ca. 2008.  
 
Mange har åbent erklæret at de kunne komme mere i kirke hvis der igen tilbydes søndagsmesse til 
menigheden i Thisted, hver søndag. Kirken vil blive mere synlig og virke mere tiltrækkende både for 
katolikker og for de åndeligt søgende, der er nysgerrige og interesserede i Den Katolske Kirke.  
 
En lukning vil selvsagt gøre menigheden i Thisted mere usynlig. Et helt konkret udtryk for vor katolske 
identitet vil gå tabt. Det vil blive sværere at holde fast i og gennemføre aktiviteter ud over messen, da disse 
også tjener som omdrejningspunkter for det katolske fællesskab. Netop ”fællesskabet” og ”katolsk 
identitet” er et nøgleord for menighedens eksistens, og de fremmødte er enige om, at der er meget at 
bygge videre på i menigheden.  
 
I øvrigt skal det understreges at Thisted nu er én af de fire menigheder i Bispedømmet der kan tilbyde Den 
Gode Hyrde Katekese, idet Deborah Damgaard-Hansen har praktisk erfaring med dette program fra USA. 
Hun råder over det nødvendige udstyr og deltog i øvrigt også i kurset i Aarhus for nylig. Lige nu har vi 
velegnede lokaler til dette formål i vor kirkebygning.  
 
I løbet af det forgangne år har man netop oplevet en tilgang af adskillige småbørnsfamilier i Thisted som 
det ville være ulykkeligt at tabe på gulvet ved en kirkelukning. Det er gennem småbørnskatekese af denne 
kvalitet, der rekrutteres nye katolikker og en helt særlig ekstra gevinst ved denne katekese har vist sig at 
være, at forældrene til de pågældende børn inspireres til et dybere engagement i deres tro og kirke.  
 
Et sted at høre hjemme  
Flere af de fremmødte har kommentarer til det at være tilknyttet et messested frem for et sted, der kun er 
menighedens. Flere udtrykker også bekymring for, hvordan det vil være at fejre messe et sted hvor der ikke 
er de katolske effekter, som er med til at berige og forme messen og som kan styrke og nære den katolske 

                                                           
2
 Katolsk Orientering 16. januar 2015 
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identiet. Igen går bekymringerne på om endnu flere vil falde fra. Man mener at et messested bidrager til at 
gøre den katolske tro endnu mindre synlig og ligeledes forhindrer troen i at nå ud til åndeligt søgende.  
 
Et messested signalerer en ”hjemløs” kirke og vil selvsagt ikke have samme appel til potentielle konvertitter 
eller nye tilflyttede medlemmer som en konkret katolsk kirke, hvor man kan mødes til undervisning, 
katekese og tilbedelse. Vi må ikke undervurdere den åndelige betydning af at have Herrens fysiske 
tilstedeværelse i tabernaklet som kraftcentrum. Det er netop det helt unikke ved vor katolske kirke!  
 
Det at være tilknyttet et messested gør menigheden til gæster, som begrænses af de tider og rammer der 
udstikkes. Det vil blive sværere at planlægge undervisning, bedegrupper og andre aktiviteter. Det er meget 
vigtigt for de fremmødte at have et sted, der kun er deres.  
 
Kort sagt, et messested anses ikke for en hensigtsmæssig, endsige økonomisk løsning.  
 
Hvad skal der til? 
De fremmødte drøfter, hvad menigheden i Thisted kan tilbyde bispedømmet for at beholde kirken. Hvad 
skal der egentlig til – er det øgede kirkeskatteindtægter, er det flere medlemmer, er det flere aktiviteter 
såsom voksenkatekese og retræter. De fremmødte er villige til at gå langt for at bevare og udvikle 
fællesskabet omkring kirken. De spørger: ’Hvad ønsker bispedømmet af os?’  
Der er en hel del medlemmer af kirken, i alt 9 familier og ca. 10 enkelt personer, der har erklæret deres 
helhjertede støtte til at vi som gruppe selv tager vare på kirkebygningernes vedligeholdelsesudgifter, hvis 
det er bispedømmets bekymring. Man kunne evt. stifte en forening hvis det er det mest praktiske. Man 
ønsker inderligt til høringen, at bispedømmet tager denne handlingsplan med i betragtning, og at man i det 
mindste vil give Thisted Kirke en prøvetid på 3 år, m.h.t. at være selvforsynende hvad angår 
vedligeholdelsesudgifter.  
 
I det hele taget lægges der til høringen megen stor vægt på at bevare kirken i Thisted. Til høringen er der 
flere faste kirkegængere, bosat på Mors, tilstede som alle ønsker at bevare messens fejring i Thisted. 
Spørgsmålet om hvilket sogn menigheden i Thisted skal tilhøre ligger ikke de fremmødte lige så meget på 
sinde, som spørgsmålet om hvor kirken eller messestedet skal være geografisk, så længe der kan gives 
messe hver søndag.  
 
De nye der kommer til  
Netop geografien bliver påpeget flere gange, når talen under høringen falder på tilflyttere og nye, der søger 
kirken i Thisted. Ikke mindst gælder det kristne flygtninge, som befinder sig på asylcenteret i Hanstholm 
eller ankommer fremover. For dem er det svært, men dog muligt, at nå messen i Thisted, men flyttes 
messen til Nykøbing Mors bliver det umuligt for dem at være deltagende i messen  
 
Det er også stærkt bekymrende, at der i Thisted befinder sig børnefamilier, som både går til undervisning 
og regelmæssigt kommer til kirken. Nogen af disse familier har ikke bil, og er derfor ude af stand til at 
deltage i messen og undervisning, hvis messestedet placeres uden for Thisted. Der er også andre 
medlemmer uden bil, bl.a. nogen hospitalsansatte som er trofaste kirkegængere.  
 
Det er de fremmødtes vurdering, at der er flere der skal ’flytte sig FRA Thisted’, hvis et fremtidigt 
messested placeres et andet sted, end antallet der skal ’flytte sig TIL Thisted’, hvis messested/kirke bevares 
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i Thisted. I øvrigt er Thisted er et helt naturlig centrum for befolkningen i Sydthy, Hanstholm, Mors og Hen 
Herred som en samlet enhed betragtet.  
 
Hvorfor Thisted?  
De fremmødte til høringen er uforstående overfor, hvorfor bispedømmet har kirken i Thisted med i 
betragtning, når der skal lukkes kirker. Medlemstallet er lavt, men kirken er ikke dyr i drift, og man undres 
over hvordan et messested kan være en billigere løsning. Det er forvirrende at de helt specifikke årsager 
ikke er offentliggjort.  
 
I artiklen står det skrevet, at man vil samle kræfterne, og de fremmødte advarer imod, at når man samler 
taber man mange på vejen. Der er fuld forståelse for, at økonomien skal forbedres for at sikre 
bispedømmets fremtid, men der stilles spørgsmålstegn ved om den foreslåede lukning reelt vil bidrage til at 
mindske bispedømmets udgifter, og ikke i stedet medfører yderligere tab. Det påpeges også, at kirken ikke 
kan sælges ifølge skødet, og at det kunne blive svært at sælge grunden, uden at det nødvendigvis giver en 
økonomisk gevinst da kirken i så fald skal nedrives.  
 
Som et lille hjertesuk mener man også det er i strid med kirkens grundlæggende ånd at droppe dem der bor 
”længst ude” og dermed besværlige at betjene udover det minimale.  
 
Visioner for fremtiden  
Der er bred enighed om, at bidragene til kirkeskat i området må og skal stige, men der er også en 
erkendelse af, at det er et svært stykke arbejde, som ikke altid bærer frugt. Der tales til høringen om de 
aktiviteter, som de fremmødte ønsker at påbegynde. Det er aktiviteter, som vil kunne appellere til flere, og 
gøre kirken mere synlig i bybilledet.  
 
Repræsentanter for menigheden er i øjeblikket i gang med, at kontakte de medlemmer af kirken som ikke 
deltager i messen. Derved håber man, at søgningen mod kirken bliver større. Men præsten må være en 
central skikkelse og frontfigur i dette arbejde.  
 
De fremmødte ønsker at problemstillingen vendes om, så der fortsat arbejdes på at skaffe flere indtægter 
og mere engagement, frem for at lukke og centralisere.  
 
For en kirke i vækst er der behov for katekese og synlighed. Der skal mere end gode prædikener til for at få 
folk til at opdage rigdommen i den katolske tro. Præsten er helt centralt vigtig i denne formidling og bør 
føre an, men bakket op af menigheden selvfølgelig. En helt overset vinkel i debatten om omstrukturering 
for at udnytte ”vore ressourcer bedre”, er om præsterne kunne udnytte de tidsressourcer, som de allerede 
har, noget bedre.. M.h.t. kirkeskatproblemet vil vi gerne understrege, at det er svært at motivere 
medlemmer for at betale kirkeskat når præsten ikke er mere synlig og tilstede i lokalområdet gennem f. 
eks. skrifte, voksenkatekese., hjemmebesøg etc. Præsten er kirkens ansigt udadtil, og folk vil selvfølgelig 
gerne ”have noget for pengene!” Diskussionen om øgede kirkeskatter kan ikke føres uden at tage kvaliteten 
af kirkens tjeneste med i betragtning.  
 
Konklusion  
Ansvaret for lave kirkeskatter i Thisted må ikke ensidigt lægges på menigheden som en svindende og 
uengageret menighed. Man må også tage med i betragtning at menigheden er ikke fra bispedømmets side 
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blevet forsynet med den præstekapacitet der skal til for at udvikle og udnytte medlemspotentialet i 
området. Menigheden er glad og taknemmelig for Bispedømmets kald til selvransagelse der har vækket til 
øget klarhed omkring hvad der er brug for og hvad de selv kan gøre.  
 
Der er brug for følgende:  

1) messe hver søndag  
2) Der er brug for en præst der er fast knyttet til denne kirke og kan tage den ”under sine vinger” og 

udvikle et personligt engageret forhold til menigheden og til området og tage kontakt til de 
potentielle nye medlemmer der findes her. (Dette taler for 2 præster til Viborg sogn).  
Præsten må føre an i katekese og evangelisering i sognet, naturligvis støttet af menighedens lokale 
kræfter.  

3) En aftale med Bispedømmet om at menigheden selv varetager udgifterne til kirkebygningernes 
vedligeholdelse.  

4) En prøvetid på 3 år til at få en levedygtig menighed organiseret  

5) En katolsk kirke som en fysisk ramme omkring vor katolske aktiviteter. En helt afgørende faktor her 
er Herrens fysiske tilstedeværelse i tabernaklet som det åndelige kraftcentrum for vor tro og 
identitet.  

 
Menigheden vil gerne understrege, hvor vigtig de mener præsten er, for at alt dette kan lykkes. Det er en 
lidt bagvendt tilgang til problemløsningen hvis præsterne først vil engagere sig når menigheden møder 
talstærkt op. Præsterne er til for folkets skyld og ikke omvendt. Pave Franz har jo i sit pontifikat og sit 
konkrete personlige eksempel netop appelleret til præsternes store ansvar for kirkens vækst og tilskyndet 
dem til at gå ud til folket! En lukning af Thisted og andre af de små kirker kan formodes at signalere at den 
katolske kirke i Danmark er en synkende skude, og det indtryk vil forventeligt få flere til at falde fra og få 
andre søgende til at søge andre steder hen.  
 
Menigheden går i forbøn for Bispedømmet og de ansvarlige for de forestående beslutninger og beder om 
Helligåndens vejledning ved de forestående beslutninger.  
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DUK 

Høringssvar fra Danmarks Unge Katolikkers hovedbestyrelse 

København marts 2015 

Danmarks Unge Katolikker er som bekendt Bispedømmet Københavns officielle børne- og ungdoms 

organisation. Vi i DUK, ser det derfor naturligt, at du også modtager et høringssvar fra os, uanset om DUK 

bliver påvirket positivt eller negativt af omstruktureringen. Vores organisation har et medlemstal på ca. 

2000 medlemmer under 30 år fordelt i hele Danmark. Derfor kan det ikke undgås, at nogle af DUKs 

medlemmer vil blive påvirket af denne strukturelle ændring. Vi er klar over, at det måske kan være svært 

for de af vore medlemmer, der rammes af en sognesammenlægning, da man jo har en tilknytning til sin 

lokale sognekirke. 

For os handler det derfor om ved dette høringssvar at belyse, hvordan vi som organisation bliver påvirket af 

”Det nye katolske Danmarkskort” Danmarks Unge Katolikker bliver støttet økonomisk af Danmarks 

Ungdoms Fællesråd (DUF). Deres støtte er livsnødvendig for DUK - uden den støtte ville DUK ikke kunne 

overleve med det aktivitetsniveau, vi har i dag.  

DUKs støtte fra DUF vurderes grundlæggende ud fra 2 parametre:  

1: Antal medlemmer  

2: Antal DUF godkendte lokalforeninger 

 

Bilag 1: 

 2010  2011  2012  2013  Budget 
2014  

Budget 
2015  

Budget 
2016  

Budget 
2017  

Medlemmer  1.640.000  1.720.000  2.035.000  1.985.000  1.985.000  1.985.000  1.985.000  1.985.000  

Lokalforeninger  481.750  505.000  505.000  490.000  355.000  355.000  355.000  355.000  

 

Ovenstående tabel (Bilag 1) er et udsnit af vores regnskab samt vores budgettering af støtte fra DUF. 

Her fremgår det, hvor vigtige vores lokalforeninger er for, at vi kan fastholde eller meget gerne øge vores 

nuværende aktivitetsniveau. Det er gennem de sidste par år blevet markant sværere at få DUKs 

lokalforeninger DUF godkendt af flere grunde. 

En DUF godkendelse kræver, at en lokalforening opfylder følgende: 

 Afholder generalforsamling, aflægger regnskab med både resultatopgørelse og balance, 

dokumenterer regelmæssige aktiviteter. 

 Har mindst 10 medlemmer under 30 år 

 Har tilbud om regelmæssige aktiviteter for alle lokalforeningens medlemmer 
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Endvidere bemærkes det, at DUK medlemmer skal være registreret i en DUF godkendt lokalforening for at 

tælle med i DUKs samlede medlemsstatistik. Er man således medlem af DUK i et sogn/menighed, hvor der 

ikke er en fungerende DUK lokalforening, tæller man ikke med i statistikken. 

Endelig har DUK en interesse i at øge medlemstallet og antallet af lokalforeninger grundet et ønske om flere 

aktive katolske børn- og unge, flere DUK aktiviteter nationalt som lokalt samt et ønske om at øge indtægten 

fra DUF. 

Det er vores erfaring, at det kan være vanskeligt at skaffe ressourcer til at oprette og køre lokalforeninger i 

mindre sogne med få unge. Derfor ser vi det som noget positivt at styrke mindre sogne ved 

sammenlægninger. Større sogne og flere unge samlet i et sogn, betyder for DUK en øget mulighed for at 

styrke det lokale børne- og ungdomsarbejde, og derved er muligheden for at nå flere unge katolikker 

større. Forslaget til det nye Danmarkskort påvirker ikke antallet af DUK lokalforeninger, da der ikke er 

aktive DUK lokalforeninger i de sogne, der sammenlægges. 

De sidste par år har DUK også mærket bispedømmets svindende personalemæssige ressourcer på tætteste 

hold, da vi har mistet vores Børne- og Ungdomspræst (BUP) 

I indledningen af oplægget til høringssvaret står der: ”som tog hensyn til de demografiske forandringer, der 

er sket i tidens løb, og til de nuværende økonomiske og personalemæssige ressourcer”. Her fremgår det, at 

denne strukturændring også sker på baggrund af mangel af præster. Derfor kunne DUK godt ønske, at det 

bliver taget med i overvejelserne af ”Det nye katolske Danmarks kort” om det er muligt for Danmarks Unge 

Katolikker igen at få en Børne- og Ungdomspræst. 

Det er vigtigt for DUK at have en BUP. 

Specifikt i forhold til samarbejdet med menighederne og de lokale præster har det stor betydning for os at 

have en BUP. 

Principiel stillingtagen til planen: 

DUK støtter de fremlagte strukturændringer og ser mange fordele for Bispedømmet såvel som for DUK. At 

antallet af børn og unge øges ved sammenlægninger giver mulighed for lokalt ungdomsarbejde, som vi 

meget gerne vil støtte, så DUK også kan arbejde lokalt. 

Det vil gavne de unge i menighederne, det vil gavne sognene og det vil gavne DUK. 

Vi har levet med, at det ikke på indeværende tidspunkt er muligt at skaffe en BUP – end ikke på deltid. Ved 

sammenlægninger af kirker, sogne og menigheder ser vi gerne, at DUK får tildelt en præst - meget gerne på 

fuld tid. Vi håber også på, at dette vil indgå i den videre planlægning. 

På vegne af Danmarks Unge Katolikkers Hovedbestyrelse 
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Mvh. Christopher Nybro Bonde, formand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 
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Assens, Vor Frelser Kirke  

Budget og tidsplan 2015–2025 

 

Budget 

Køb og reparationer af ejendommen Nørregade 3, 5610 Assens (et bolighus, en kirke) 

 

Tidsplan for nødvendige udgifter  

 
Ejendomsværdi 2013 ifølge BBR: 910.000 kr. Grundværdi 2013 ifølge BBR: 226.800 kr. 

 

Skønnet reparationer 2015–2016:  

Ukendte reparationer 2015–2016: 

Forudsete udbedringer 2020–2025: 

Uforudsete udgifter 2015–2025: 

i alt 

 

500.000 

200.000 

500.000 

300.000 

1.500.000 

 

Skønnet udgifter for nedrivning af 2 bygninger 

og 1 skur og fyldning af 2 kælder: 250.000 kr.  

 

 

Bevarelse (køb, reparationer, vedligeholdese) 

 

Tidspunkt Udgifter (kr.) Beskrivelse Information 

  

[ukendt] 

 

køb af ejendommen  

ejendomsværdi  

minus nødvendige 

omkostninger 

 

snarest 30.000 i alt 4 boringer under 

sydgavl af huset og under 

kirkens torn for 

undersøgelse af grunde til 

sænkning 

GeoDania, Odense, 

v. Kim Bendixen 

 

snarest derefter 

 

[ukendt] 

 

stop af sænkning 

 

 

 

snarest  

 

80.000 

huset, 

1. sal til gaden: 5 vinduer 

stue til gaarden: 2 vinduer 

 

6 x 12.000 og 1 x 8.000 

evt. samtidig 48.000 stue til gaarden: 4 vinduer  

længerfristig / samtidig 12.000 1. sal til gaarden: 1 vindu  

    

 

2016 

 

10.000 

huset, 

renovation af væge og 

loft, indgang og 1 værelse 

 

 

2016 20.000 

 

renovation af væge og loft 

i trappe opgang 

 

 

2016 

 

300.000 

huset, 

tag mod gaarden 
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kendt 2015–2016 i alt: 

ukendt 2015–2016: 

 

500.000 

max. 200.000 

 

 

 

 

 

 

   

2020  kirken, 

tag udskiftning, nordside 

 

 

2021–2025 

  

kirken, varmanlæg 

 

 

2021–2025 

  

kirken, isolering 

 

    
Stand:  6. marts 2015 
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Århus, Vor Frue Kirke 

Rejsetider med offentlig transport til Silkeborg, Horsens og Århus 

 

 


