
5. maj 2017 

 

Kære Mette Bock 

Tak for svar på vores henvendelse om mulighed for ansættelse af Peter Haandsbæk Jensen som præst i Klim-

Hannes Valgmenighed, når han samtidig er ansat i Thorsted Frimenighed. 

Der henvises til lov om valgmenigheder § 14, stk. 2. Her hedder det, at præster skal opfylde betingelsen for 

ansættelse i folkekirken, iht. "Lov om ansættelser i stillinger i Folkekirken mv." § 1. 

Der konkluderes derpå: ”Stadfæstelse som valgmenighedspræst er ikke foreneligt med en samtidig 

ansættelse som forkynder i et andet trossamfund, herunder en frimenighed/frikirke”. 

Vi er på ingen måder uenige i, at det ikke bør være muligt at være præst både i den danske folkekirke og i et 

andet trossamfund men kan ikke anerkende, at en frimenighed som Thorsted er et andet tros-samfund.  

Desuden sondrer netop "Lov om ansættelser i stillinger i Folkekirken mv." § 1, stk. 3 mellem "personer, der i 

mindst 7 år har virket som præst for evangelisk-lutherske frimenigheder, der opfylder betingelserne for at få 

folkekirkens kirker overladt til brug, hvis biskoppen i det stift, hvor vedkommende senest har virket som 

frimenighedspræst, anbefaler dette" - og alle andre kirkesamfunds præster! 

En grundtvigsk frimenighed som menigheden i Thorsted afviger ikke fra den evangelisk-lutherske danske 

folkekirke udover en organisatorisk forskel. Dette anerkendes i den særstatus, der gælder for frimenigheder 

og frimenigheders præster:  

• Adskillige frimenighedspræster er ordineret af en biskop fra folkekirken  

• Frimenighedspræster har ret til at bære folkekirkens embedsdragt  

• Frimenigheden har efter ansøgning lov til at holde gudstjenester i folkekirkens kirker  

• Frimenighedens præster optjener pension på lige fod med valgmenighedspræster og andre 

folkekirkemedlemmer, der er ansat i folkekirkelige organisationer som f.eks. missionsselskaber.  

• Særlig adkomst til at søge præstestillinger i folkekirken, jvf. "Lov om ansættelse i folkekirken" § 1 stk3 

• I nogle menigheder (f.eks. Ryslinge Valgmenighed og Ryslinge Frimenighed) betjener valgmenighedens 

og frimenighedens præster fast hinandens menigheder på præstefridage og under ferier. 

 

Vi anmoder derfor om, at man i denne sag åbner for en dispensationsmulighed til biskoppen i Aalborg Stift.  

Med venlig hilsen 

 

Laura Lundager Jensen, Foreningen af grundtvigske fri- og valgmenigheder 

Jørgen Jensen, Klim-Hannæs Valgmenighed 

Grethe Kirke, Thorsted Frimenighed 


