
 

Temadag om folkekirkens rolle i og bidrag til samfundet  

På vegne af biskopper, provster, præster og menighedsråd indbyder vi hermed Kirkeudvalget til en 

temadag om folkekirken – baseret på de gode erfaringer med temadagen i 2019 på bådkirken i Sydhavn.  

Målet er en samtale om folkekirkens rolle i og bidrag til samfundet. Til at sætte samtalen i gang vil vi give 

korte oplæg om folkekirkens sociale og diakonale arbejde og den rolle, som menighedsråd, præster, øvrige 

ansatte og frivillige spiller i den sammenhæng. 

Historisk såvel som i dag tager folkekirken et socialt medansvar i samfundet. Gennem sit diakonale og 

sociale arbejde bidrager folkekirken til at støtte og hjælpe samfundets udsatte, mennesker i krise, 

ensomme ældre, børn i sorg og mange flere. Aktuelt ser vi stadig flere eksempler på et fornyet samspil 

mellem kommuner og folkekirken. Det sociale og diakonale arbejde i folkekirken er et af mange eksempler 

på, at folkekirkens arbejde går på tværs af geografi og grupper og er til stede i lokalmiljøerne.  

 

Program 

13.00 Afgang med bus fra Christiansborg 

Velkomst og intro til dagens program 

Kort introoplæg om Apostelkirkens diakonale og sociale arbejde v. formand for menighedsrådet 

Jens Andersen 

 

13.20 Ankomst til Apostelkirken i København 

Forplejning: kaffe og kage 

 

13.30 Folkekirkens sociale og diakonale arbejde – et historisk og nutidigt overblik 

• Kortlægning af det sociale og diakonale arbejde v. biskop Henrik Stubkjær  

• Tre eksempler 

▪ Lokalt diakonisamarbejde mellem Norddjurs Provsti og KFUM’s So iale Ar ejde v. 

provst Lars Seeberg 

▪ Organisationsdiakonien v. Helle Christiansen, chef for Kirkens Korshær  

▪ Samskabelse om diakoni: Samarbejde mellem folkekirke og kommune v. provst i 

Aarhus Nordre Provsti, Esben Thusgård og stadsdirektør i Aarhus Kommune, Niels 

Højberg 

• Fælles dialog 

 

14.30 Folkekirkens bredere rolle i og bidrag til samfundet 

• Introoplæg v. Peter Lodberg, professor MSO ved Aarhus Universitet 

• Replik fra arrangørerne om folkekirkens bidrag til samfundet bredt:  

▪ Søren Abildgaard, Landsforeningen af Menighedsråd 

▪ Per Bucholdt, Præsteforeningen  

▪ Henrik Bundgaard-Nielsen, Folkekirkelige Organisationers Fællesudvalg 

▪ Annette Brounbjerg Bennedsgaard, Provsteforeningen 

▪ Repræsentant på vegne af biskopperne  

• Fælles dialog 

 

15.35 Tak for i dag 

 

15.40 Afgang med bus tilbage til Christiansborg 
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Praktiske rammer 

• Tid: onsdag den 8. september kl. 13.00-16.00 inkl. transport 

 

• Sted: Apostelkirken i Vesterbro Sogn i København 

 

• Deltagere: Arrangementet er for inviterede, og pressen inviteres ikke 

 

• Transport: Fælles transport med bus fra Christiansborg og retur  

 

• Covid-19: Det forudsættes, at arrangementet kan afholdes indenfor restriktionerne på det 

pågældende tidspunkt 

 

Planlægningsgruppe på vegne af de nævnte: 

Henrik Stubkjær (biskopperne), Per Bucholdt Andreassen (Præsteforeningen), Annette Brounbjerg 

Bennedsgaard (Provsteforeningen), Henrik Bundgaard-Nielsen (Folkekirkelige Organisationers Fællesudvalg) 

og Søren Abildgaard (Landsforeningen af Menighedsråd) 

 


