
Kursus i Fri- og Valgmenighedernes lovgrundlag 

Lørdag den 11. november 2017, kl. 10-15 i 

Storstuen 
Sdr. Nærå Valgmenighed 

Stationsvej 171 

5792 Årslev 

De frie menigheder bygger på vores helt særegne lovgrundlag, der langsomt er vokset frem gennem forskellige 
historiske begivenheder.  

I de senere år har vi oplevet, at mange nye bestyrelsesmedlemmer og præster i valg- og frimenighederne ikke 
føler sig hjemme i vores lovgrundlag, hverken historisk eller juridisk. Da det i høj grad gælder at provster, 
biskopper og embedsmænd ikke har synderlig forståelse for de frie menigheders særlige lovgrundlag, er det des 
mere påtrængende at vi har indsigten.  

Derfor besluttede vi på generalforsamlingen i år at udbyde et kursus i vores lovgrundlag.  

Det er lykkedes os, at få Lisbet Christoffersen, professor i kirke ret og områdets mest kyndige jurist inden for 
dette område, til at undervise os. Målet med mødet er dels af få en bred indføring i lovgrundlag og dets 
historiske baggrund, og dels at få drøftet de specifikke problemstillinger vi som menigheder jævnligt støder ind 
i.  

Program:  

Kl. 9.30-10.00  Ankomst og en kop kaffe.  

Kl. 10.00-10.45 Kort indlæg om lovenes historiske tilblivelse knyttet til de frie menigheders 
tilblivelseshistorie generelt. Oplæg ved tidligere frimenigheds præst Niels Thomsen 
med efterfølgende samtale med bidrag fra Lisbet Christoffersen og salen.   

Kl. 11.00-12.00  Gennemgang af valgmenighedslovens vigtigste paragraffer ved Lisbet Christoffersen 

Kl. 12.00-12.45  Frokost 

KL. 12.45-14.00 Uddybning, spørgsmål og samtale om udvalgte aktuelle emner. Forslag til emner til 
dette programpunkt kan sendes inden kursusdagen (gerne senest d. 1 nov.) til 
formanden (luje@phmetropol.dk) 

Kl. 14.00-15.00  Oplæg ved Lisbet Christoffersne om aktueller og fremtidige lovskærpelser med 
fokus på hvad vi som frie menigheder skal være opmærksomme på. 

Kl. 15.00   Farvel og tak for i dag.  

Kurset henvender sig til præster, bestyrelsesmedlemmer samt forretningsfører/kasserer fra menigheder, som 
er medlemmer af Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder.   

Kursusdagen og forplejningen dækkes af foreningen. Der vil blive serveret kaffe/te og frokost. Menighederne 
skal selv dække kørslen til mødet. 
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Tilmelding: 

Tilmelding skal ske til Pia Strandridder på mailen roeddingfrimenighed@gmail.com senest d. 1 nov. Vi beder om 

at hver menighed tilmelder samlet. 

 

Vi håber at se så mange som muligt. 

 

De bedste hilsner 

Bestyrelsen for Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder. 
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