
Kære ordfører     Osted 19. maj 2021 

 

Vi henvender os på baggrund af den påtænkte nedlæggelse af pensionskassen Anno 1950.  

Som Grundtvigske Valg- og frimenigheder har vi siden pensionskassens oprettelse gjort brug af denne ordning.  

Ordningen har sikret at præster kunne skifte mellem ansættelse i en grundtvigsk fri menighed og andre folkekirkelige 

ansættelser uden at miste pensionsmæssig anciennitet. (For frimenighedspræsterne vedkommende ifølge loven for 

Valg- og frimenigheder efter 7 års ansættelse).  

Det har hidtil været anset som en styrke både for de frie kredse og den øvrige folkekirke, at der har været denne 

mulighed for at veksle mellem ansættelser til gensidig til inspiration.  

I forbindelsen med nedlæggelsen oplyses det at alle ansatte præster / medlemmer af pensionskassen sikres per 1. 1 

2022 af staten, der overtager én gældende pensionsforpligtigelse. Det er imidlertid ikke oplyst på hvilke vilkår det 

sker.  Vi er derfor meget bekymrede over hvilke konsekvenser for Fri- og valgmenighederne nedlæggelse af 

pensionskassen anno 1950 for forskellige private kirkelige institutioner per 1/1 2022 vil medføre.  

Vi er desuden usikre på hvad nedlæggelse af pensionskassen vil betyde for kommende ansatte i de frie menigheder, 

et vil sige for alle dem der ansættes efter den 1.1 2022. 

Det er for os vigtigt for at sikre at præster fremover kan skifte mellem ansættelsesformer indenfor folkekirken og 

udenfor folkekirken, uden at risikere at miste pensionsopsparing.    

Vi er desuden bekymrede for, hvad pensionsordningsændring for de pågældende præster og menigheder fremover 

vil betyde både økonomisk for menighederne og for rekruttering af præster til menighederne og dermed for 

muligheden for at være frie evangelisk lutherske menigheder indenfor og udenfor folkekirken.  

Vi er bekendte med at præster og medarbejdere i DSUK og KFOK er i samme situation.  

 

- Vi beder derfor Folketingets Kirkeudvalg stille spørgsmål til nedlæggelse.  

- Vi beder desuden kirkeudvalget sikre, at konsekvenserne af nedlæggelsen af pensionskassen er 

gennemsigtig og overskuelig i forhold til fremtidens økonomiske vilkår 

 

 

Historisk baggrund 

Pensionskassen af 1950 blev oprettet med det formål at ligestille pensionskassens medlemmer med 

tjenestemandsansatte i pensionsmæssig henseende og dermed lette muligheden mellem ansættelse i folkekirken og 

de frie kirkelige organisationer. (Se bet. Af 31 jan. 1950 afgivet af det Kirkeministeren d. 28 juni 1948 nedsatte 

udvalg.)  

 

Pensionskassen er baseret på bidrag fra institutioner og medlemmer suppleret af et økonomisk tilskud fra 

statskassen. Pensionsoptjening og vilkår i øvrigt svarer til tjenestemandspensionen, og pensionsvilkårene fastsættes 

ud fra lønninger svarende til dem, der ydes præster i folkekirken. 

Ligestillingen af præsters løn og pensionsvilkår både inden og udenfor Folkekirken var andre ord det politiske formål 

med oprettelsen af pensionskassen af 1950. 

Vi vil meget gerne i dialog med kirkeudvalget om sagen og vi søger hermed foretræde for udvalget så hurtigt som 

muligt. 

På de Grundtvigske Valg- og frimenigheders vegne 

Formand  Laura Lundager Jensen 


