
Finansiering af migrantvalgmenigheder

af Kristine Garde
Et udtryk for den højtskattede frihedslovgivning i folkekirken er valgmenighedsloven,
som går tilbage til 1868, og som senest er justeret i 2013. Formålet med loven er at give
medlemmer  af  folkekirken,  der  ønsker  at  danne  en  særlig  menighed  inden  for
folkekirken, ret til at få valgmenigheden anerkendt som en del af folkekirken, §1. Der
stilles  dog  visse  betingelser:  1) 50  personer,  der  har  valgret  til  menighedsråd,
skal underskrive  ansøgningen,  2)  en  person,  der opfylder kravene  til  ansættelse  som
folkekirkepræst,  skal  afgive  erklæring  om  at  ville  være  valgmenighedspræst,  og  3)
valgmenigheden skal have en indviet kirke(sal) med inventar eller adgang til at benytte
en kirke, §§ 2 og 3.  

Med valgmenighedsloven, som i år har bestået i 150 år – et jubilæum, som i øvrigt blev
fejret ved at lade valgmenighedspræst Morten Kvist holde gudstjenesten i forbindelse
med  Folketingets  åbning efter  sommerferien  –  har  det  været  muligt  at  håndtere
eventuelle problemer i de lokale sognemenigheder, uden at de pågældende ”udbrydere”
behøvede at træde ud af folkekirken og danne frimenigheder. Mange steder findes der
et  mangeårigt  sundt  vekselvirkningsforhold  mellem  sognemenigheder  og
valgmenigheder, hvilket afspejler valgmenighedsinstitutionens styrke. 

Der er  imidlertid behov for  at  justere  valgmenighedsordningen,  eventuelt  også selve
valgmenighedsloven,  så  den  kan  tilgodese  de  særlige  forhold,  der  gælder  for  en
migrantvalgmenighed. I 2014  blev  Danmarks  første  –  og  indtil  nu  eneste  –  migrant-
valgmenighed, Church of Love, oprettet med hjemsted i Odense og satellitmenigheder i
Aarhus og København. 

Med denne  oprettelse blev  missionsbevægelsen Church  of  Love,  stiftet  i  1997,  trans-
formeret  til  en migrantvalgmenighed.  Som missionsbevægelse  havde Church  of  Love
arbejdet visionært med migranter under ledelse af Massoud Fouroozandeh. Arbejdet gik
under  navnet  ”Folkekirkens  migrantarbejde”  for  at  vise,  at  man  havde  sigte på
folkekirken. Derfor lå det også i kortene, at missionsbevægelsen på et tidspunkt skulle
omdannes  til  en  migrantvalgmenighed,  og  at  Massoud  Fouroozandeh  skulle  være
valgmenighedens præst.  

Valgmenigheden  havde  i  de  første  år  ikke  egne  lokaler  eller  egen  kirkesal,  men
benyttede  bl.a.  en  lokal  kirke  og  menighedsfaciliteter  til  gudstjenester  og  kirkelige
aktiviteter. Med en stor privat donation i ryggen blev det i foråret 2017 muligt at få eget
menighedshus med kirkesal,  idet  man købte det nedlagte bibliotek i  Vissenbjerg, og
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for opsparede midler foretog man en påkrævet ombygning. Den 17. december 2017 blev
en  særlig  mærkedag  for Church of Love, for  netop  denne  dag indviede  biskop  Tine
Lindhardt  kirkesalen,  så  valgmenigheden  fremover  kunne  holde  gudstjenester  i
en kirkesal med det foreskrevne inventar. 

Valgmenighedens medlemmer er hovedsageligt farsitalende konvertitter med muslimsk
baggrund,  hvilket  afspejles  i  de  kirkeligt-kulturelle  aktiviteter,  som  både  tjener  den
kristne mission blandt muslimer og deres integration i det danske samfund. Church of
Love ønsker ikke at lukke sig om sig selv, men tværtimod at bygge bro til det omgivende
samfund. Der lægges således vægt på, at de mange arrangementer skal være åbne for
ikke-medlemmer, såvel migranter som etniske danskere.  Som et resultat af dette arbejde
kan valgmenigheden registrere  en dobbeltbevægelse,  nemlig  dels  en tilkomst  af  nye
gæster, herunder etniske danskere, dels en naturlig afkobling af nogle familier, der har
været  i  tæt kontakt  med valgmenigheden,  men  som  i  forbindelse  med  flytning  har
knyttet sig til den lokale sognemenighed og iværksat aktiviteter her. 

At valgmenighedens arbejde kan føre til, at nye kristne med muslimsk baggrund vælger
at blive optaget i den lokale sognemenighed og deltage aktivt i dens aktiviteter, kommer
ikke som nogen overraskelse. Det var, hvad man regnede med kunne indtræffe, især når
migrantvalgmenigheden består af en hovedmenighed og to satellitmenigheder. Faktisk
betragter valgmenigheden det som udtryk for vellykket integration, også selv om man
inderligt ønsker at kunne eksistere som migrantvalgmenighed i en pæn årrække. Ingen
kan  som bekendt  spå  om fremtiden,  men  jeg  vil  da  ikke  udelukke,  at  fænomenet
migrantvalgmenighed engang  i  fremtiden  bliver  betragtet  som en (kirke)historisk
parentes. Nu og forhåbentlig i overskuelig fremtid er migrantvalgmenigheden med dens
fokus  på forkyndelse  af  det  kristne  budskab  blandt  muslimer en  væsentlig  del  af
folkekirken side om side med andre valgmenigheder. 

Ifølge  valgmenighedsloven  skal  en  valgmenighed  selv  afholde  samtlige  udgifter,
herunder  aflønning  af  præsten,  idet  medlemmerne  ikke  betaler  den  kirkeskat,  som
folkekirkemedlemmerne  afkræves.  Det  er  en  indlysende fornuftig  ordning  for de
gængse valgmenigheder, bestående af etniske danskere i gode økonomiske kår og deraf
følgende  muligheder  for  at  dække  disse  udgifter.  Situationen  stiller  sig  derimod
vanskeligere for en migrantvalgmenighed som Church of Love, hvis medlemmer næsten
alle  er  indvandrere  eller  flygtninge  med  begrænsede økonomiske ressourcer,  hvortil
kommer, at medlemmerne bor spredt og allerede af denne grund har transportudgifter
for  at  kunne  deltage  i  gudstjenesterne  udover  de  uundgåelige  faste  udgifter.
Valgmenighedens bestyrelse og præst må derfor se i øjnene, at støtte udefra til  disse
udgifter er en nødvendighed, hvis valgmenigheden skal kunne bestå på længere sigt. 
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Nogen ville måske komme på den tanke, at Church of Love har forbygget sig, og at det
ville have været bedre, om valgmenigheden ikke havde anvendt den store donation til
erhvervelse  og  indretning  af  egne  lokaler  som  ramme  for  menighedens  forskellige
aktiviteter. Hertil er blot at sige, at udgifterne til den daglige drift næsten er det samme
som valgmenigheden måtte betale i huslejen for et lille kontor og leje af kirkelokaler. Og
man kan virkelig godt unde konvertitterne at samles i lokaler, der tydeligt bæger præg af
egen kultur. 

I en overgangsperiode indtil årsskiftet 2018-2019 har Church of Love nydt fondsstøtte til
dækning af præstens løn, men denne kilde er nu udtørret, og senere ansøgninger om
fondsstøtte til løbende udgifter har været resultatløse. Det er dog min opfattelse, at en
valgmenighed som Church of  Love og eventuelle  andre  migrantvalgmenigheder,  der
måtte blive oprettet, burde nyde en offentlig støtte, f. eks. således at en valgmenighed,
hvor over 60%   af medlemmerne har en anden etnicitet end dansk, kan få støtte til de
faste udgifter, særlig lønudgifterne. Det drejer sig ikke om store penge, idet Church of
Love har et meget begrænset personale.

Valgmenigheden Church  of  Love er  en  del  af  folkekirken,  og  som  valgmenighed
bidrager  den  konstruktivt  til  at  tackle  en  både  folkekirkelig  og  national  udfordring.
Missionsbevægelsen Church of Love kunne have valgt ikke at lade sig omdanne til en
migrantvalgmenighed  under  gejstligt tilsyn af stedets  provst  og  stiftets  biskop  samt
under overopsyn af Kirkeministeriet. At Church of Love efter moden overvejelse beslut-
tede at  blive indlemmet i  folkekirken i  henhold til  valgmenighedsloven, er en beslut-
ning, migrantvalgmenigheden  ikke fortryder;  i  så  fald  kunne  den  blot  opløse  sig
selv. Da Church of Love er en del af folkekirken, fortjener valgmenigheden at blive på-
skønnet  for  sit  omfattende  missionsarbejde med  økonomisk  støtte, allerhelst  i  form
af fast aflønning  af  dens  præst, selv  om  valgmenigheden principielt skal afholde  alle
udgifter selv. 

Hvor der er en fælles vilje, finder man for det meste en god løsning i tide.  
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