Kære Kirkeminister Joy Mogensen

Lejre, d. 26 sept.

2019

Holstebro Valgmenighed ønsker at ansætte to præster for menigheden, eventuelt således at den
ene bliver kirkebogsførende, idet man ikke ønsker at fortsætte med den hidtidige ordning, hvor
den ene præst er medhjælper for den anden. En ansøgning herom er sendt til Kirkeministeriet
gennem biskoppen i Viborg. Ved brev af 20. juni 2019 (Akt. Nr. 56137) til biskoppen i Viborg har
Kirkeministeriet imidlertid meddelt, at valgmenighedsloven ikke giver mulighed for at stadfæste
to valgmenighedspræster for samme valgmenighed. Som begrundelse for standpunktet henvises
til forarbejderne til lovforslaget fra 1972, hvor det af bemærkningerne fremgår: ”Medens der som
hidtil ikke vil være adgang til at stadfæste to sideordnede præster for samme valgmenighed, er det
skønnet rimeligt at bevare den nugældende lov § 14, stk. 1, hjemlende adgang til at meddele en
hos præsten for en valgmenighed ansat præsteviet medhjælper stadfæstelse som sådan. ”
Trods det anførte citat fra lovens forarbejder beder vi ministeren åbne mulighed for, at der kan
stadfæstes to præster for Holstebro valgmenighed. Til støtte for dette ønske fra Foreningen af
Grundtvigske valg- og frimenigheder skal følgende anføres:

1. Lovens tekst giver ministeriet adgang til at stadfæste en præst for en valgmenighed. I selve
teksten ligger ikke nogen begrænsning af denne kompetence til kun at stadfæste en enkelt
præst for en valgmenighed. Valgmenighedslovens § 14 stk. 1 lægger vægt på
valgmenighedens valg af præst, men denne formulering udelukker ikke at menigheden
ansøger om stadfæstelse af to præster. Der er heller ikke andre steder i loven forudsat at
der kun er en præst i en valgmenighed. Forarbejderne bør således ikke indskrænke
ministerens kompetence til at stadfæste flere præster for en valgmenighed.
2. Da valgmenighederne er en del af folkekirken, er det rimeligt, at valgmenighederne kan
knytte flere præster til en menighed, på samme måde som det er gældende i den øvrige del
af folkekirken.
3. Valgmenighedslovens § 17 giver kirkeministeren mulighed for at ”stadfæste en person som
medhjælper hos valgmenighedens præst… ” Vor forening er bekendt med, at
kirkeministeriet i et tidligere tilfælde har stadfæstet to medhjælpere, hvor loven har en
formulering, der helt svarer til hvad der er gældende for præster i § 14. Denne praksis for
medhjælpere bør også gælde for præster i valgmenighederne.
Vi håber at Ministeren vil genoverveje fortolkningen af valgmenighedsloven, så der kan åbnes
mulighed for ansættelse af to præster for Holstebro valgmenighed.
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