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1. Frimenighed

Frimenighedernes historie i Danmark går tilbage til sidste halvdel af 1800-tallet. Dengang var det
den grundtvigske bevægelse, der oprettede frimenigheder, hvoraf en del stadig er i funktion.
Inden for de sidste 20 år har vi set en ny række af frimenighedsdannelser især inden for Luthersk
Mission og Oase-bevægelsen.
Luthersk Mission har i øjeblikket 21 frimenigheder tilknyttet, og en er associeret til LM.
En frimenighed er i princippet en frikirke, som har den samme bekendelse som folkekirken, altså ud
over Bibelen de tre oldkirkelige bekendelser samt Den Augsburgske bekendelse og Luthers lille
Katekismus.
De evangelisk-lutherske frimenigheders særkende er altså, at de står uden for folkekirken, selvom
der ikke består noget modsætningsforhold mellem frimenighederne og folkekirken med hensyn til
bekendelsesgrundlag og lære.1
Det er baggrunden for, at frimenighederne og deres præster i modsætning til frikirkerne i al
almindelighed har en række frihedsrettigheder i forhold til brug af folkekirkens bygninger mv.
En frimenighed skal ikke godkendes af nogen offentlig instans. I det øjeblik en gruppe af
mennesker har oprettet en menighed med den samme bekendelse som folkekirken, kan man frit
kalde den for en frimenighed.
En frimenighed, der ønsker at være en del af LM, skal, helt parallelt med nye lokale kredse,
godkendes af afdelingsstyrelsen (§4.2 i LM’s vedtægter).
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P. Espersen: Kirkeret. Almindelig del, 2. udgave 1999, side 185.
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2. Frimenighed og folkekirke

2.1 Udmeldelse af folkekirken

Udmeldelse af folkekirken sker ved skriftlig henvendelse til sognepræsten eller kirkekontoret i det
sogn, hvor man bor. Siden 2012 har det dog været tilstrækkelig at sende en email til kirkekontoret.
For børn og unge under 18 år er det den person, som har forældremyndigheden, der træffer
beslutning om udmeldelse af folkekirken. En person, der er fyldt 15 år, skal dog selv give sit
samtykke til at blive meldt ud.
Når man er meldt ud af folkekirken, har man ikke ret til kirkelig betjening som folkekirkens
medlemmer. For at blive viet i folkekirken, skal mindst den ene af ægtefællerne være medlem af
denne. Ligeledes kan man normalt kun blive begravet med bistand af en præst i folkekirken, hvis
man er medlem af den, når man dør. Ved de fleste kirkegårde er taksterne for gravsteder i øvrigt
højere for personer, der ikke er medlemmer af folkekirken, end de er for medlemmer. Det er dog
ikke tilfældet i en del større byer, hvor kirkegårdsdriften er kommunal.
Når man ikke er medlem af folkekirken, skal man ikke betale kirkeskat. Det er blandt andet af den
grund vigtigt, at en udmeldelse bliver registreret i cpr-registeret.
Udmeldelsen kan foretages når som helst, og skattefritagelsen gælder fra det øjeblik, udmeldelsen
registreres. Når man melder sig ud, får man en bekræftelse, der fortæller, hvornår det er sket.
Efter udmeldelsen får man også en ny dåbsattest med en bemærkning om, at man er udmeldt.
Fortryder man sin beslutning, kan man melde sig ind i folkekirken igen. Et sted på kirkeministeriets
hjemmeside står der, at man kan genoptages som medlem af folkekirken ”af en præst i folkekirken,
under forudsætning af at præsten efter en personlig samtale skønner, at anmodningen er udtryk for
en alvorlig beslutning om igen at høre til folkekirken.”2
Et andet sted er formuleringen noget anderledes: ”En person, der er døbt i et andet evangeliskluthersk trossamfund her i landet end folkekirken, kan blive medlem af folkekirken ved at slutte sig
til en af folkekirkens menigheder. Man bliver registreret i kirkebogen og i cpr-registeret som
medlem af folkekirken ved at henvende sig til den kirkebogsførende sognepræst i det sogn, hvor
man bor. Præsten kan ikke afslå anmodningen om at blive registreret som medlem, hvis man kan
dokumentere, at man er døbt i et andet evangelisk-luthersk trossamfund i Danmark.”3

2
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Læs her: www.km.dk/kirke/livets-begivenheder/medlem/udmeldelse/
Læs her: www.km.dk/kirke/livets-begivenheder/medlem/blivemedlem/
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2.2 Dobbelt medlemskab

Der hersker i øjeblikket ikke fuld klarhed over, hvorvidt det er muligt at opretholde medlemskab af
folkekirken, når man melder sig ind i en frimenighed. Spørgsmålet er aldrig blevet afprøvet ved en
domstol.
§ 2 i medlemskabsloven for folkekirken siger:
Et medlem af folkekirken kan bringe sit medlemskab til ophør ved skriftlig anmeldelse.
Stk. 2. Medlemskabet ophører, såfremt et medlem slutter sig til et andet trossamfund
eller på anden måde, f.eks. ved at lade sig gendøbe, stiller sig uden for folkekirken.4
Det fortolkes klart på kirkeministeriets hjemmeside, hvor der står:
Man kan ikke være medlem af folkekirken og et andet trossamfund på samme tid. Hvis
man slutter sig til et andet trossamfund, er man dermed udtrådt af folkekirken. Man
skal selv give besked til sognepræsten i folkekirken, så udmeldelsen bliver registreret
i CPR.5
Tidligere kirkeminister Birthe Rønn Hornbech var af den opfattelse, at en frimenighed også er et
trossamfund. Hun udtalte til Kristeligt Dagblad den 18. februar 2011, at ”man kan ikke både være
medlem af folkekirken og af en frimenighed.”
Med andre ord: Melder man sig ind i en frimenighed, er det at betragte som udmeldelse af
folkekirken, også selv om man ikke specifikt udmelder sig på kirkekontoret.
Baggrunden for denne forståelse er blandt andet, at frimenigheder, der har stående
vielsesbemyndigelse, skal godkendes som trossamfund, og som sådan derfor må betragtes som
trossamfund i juridisk forstand.
Der er eksempler på, at personer har fået tilbagebetalt deres kirkeskat op til ti år tilbage, nemlig fra
det tidspunkt hvor de meldte sig ind i en frimenighed men ikke samtidig specifikt meldte sig ud af
folkekirken. Der er dog også eksempler på, at skattevæsenet i tilsvarende tilfælde ikke har godkendt
denne argumentation og derfor heller ikke har tilbagebetalt kirkeskatten.
I Luthersk Missions frimenigheder er der ikke krav om, at man melder sig specifikt ud af
folkekirken med efterfølgende cpr-registrering. Og der er frimenighedsmedlemmer, som af
forskellige grunde ønsker at fortsætte i et dobbelt medlemskab og derfor fortsat betaler kirkeskat. Vi
har indtil videre ikke set eksempler på, at en folkekirkepræst nægter at udføre en kirkelig handling
for frimenighedsmedlemmer, der har dobbelt medlemskab og derfor betaler kirkeskat.

4

5

Læs her: www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=125238
Læs mere her: http://www.km.dk/kirke/livets-begivenheder/medlem/udmeldelse/
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3. Den folkekirkelige frihedslovgivning

3.1 Frimenigheders brug af folkekirkens kirkebygninger

Lejlighedsvise gudstjenester
En frimenighed kan lejlighedsvist få lov til at holde gudstjeneste i en af folkekirkens kirker. I givet
fald er det en præst i folkekirken, der overlader kirkebygningen til en frimenighedspræst. Der er
ikke tale om noget retskrav fra frimenighedens side. I lovteksten står der, at folkekirkepræsten
”kan” give lov. Der står altså ikke ”skal” give lov. Retten gælder kun gudstjenester og ikke
kirkelige handlinger.6
Begravelser i trossamfund
Et menighedsråd kan med biskoppens tilladelse stille kirken til rådighed for medlemmer af kristne
trossamfund uden for folkekirken til gudstjeneste og tillige til begravelse, såfremt begravelseskapel
ikke findes.7 Det er ikke uden videre helt klart, om frimenigheder i denne sammenhæng betragtes
som et trossamfund, især da loven i § 13-14 indeholder særlige bestemmelser for frimenigheder.
Fast brug af en af folkekirkens bygninger
En frimenighed kan efter tilladelse fra biskoppen opnå en tilladelse til fast brug af en kirkebygning i
folkekirken til afholdelse af gudstjenester og kirkelige handlinger.
Der er tre betingelser knyttet til denne bestemmelse, nemlig at
1) anmodning herom fremsættes af mindst 10 medlemmer af frimenigheden, der bor i
provstiet,
2) menighedens lære og ritus eller dens forhold i øvrigt ikke er til hinder for, at kirken stilles til
rådighed, og
3) menighedens brug af kirken ikke vil hindre de folkekirkelige menigheders brug af den.8
Desuden skal biskoppen forhandle med det stedlige menighedsråd og på baggrund heraf udarbejde
et regulativ for kirkens brug
Heller ikke her er der tale om et retskrav. Afgørelsen er således overladt til biskoppen. Det er dog
svært at forestille sig, at biskoppen vil nægte et sådant ønske, såfremt frimenigheden kan opfylde de
tre forudsætninger. Biskoppens afgørelse kan i givet fald også appelleres til kirkeministeren.9
Den anden betingelse betyder i praksis, at biskoppen skal sikre sig, at frimenighedens vedtægter og
ritualer er i overensstemmelse med folkekirkens bekendelse.
Betaling for brug
Frimenigheden skal betale for brugen af kirken. Prisen fastsættes af provstiudvalget efter
forhandling med menighedsrådet.10
Som det fremgår, er frimenighederne afhængige af de kirkelige myndighederes velvilje.
Erfaringerne fra de grundtvigske frimenigheder er imidlertid, at frimenigheder i praksis får lov til at
låne folkekirkens bygninger – også selv om retten ikke fremgår tydeligt af loven.
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§ 6 i Lov om kirkers brug. Loven finder her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162459
§ 13 i Lov om kirkers brug.
8
§ § 14 i Lov om kirkers brug.
9
§ 23 i Lov om kirkers brug.
10
§ 19 i Lov om kirkers brug.
7
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3.2 Folkekirkemedlemmers brug af frimenighedspræster

Tilkaldegudstjenester
Efter anmodning fra mindst ti af sognemenighedens medlemmer, som har valgret til menighedsråd,
skal sognekirken stilles til rådighed til afholdelse af gudstjeneste ved en frimenighedspræst
(tilkaldegudstjeneste).11
Det er bemærkelsesværdigt, at denne ret ikke gælder tilkaldegudstjenester ved præster, der er
ordineret i folkekirken, men som ikke er i embede.
Kirkelige handlinger ved frimenighedspræst
Et medlem af folkekirken har ret til at få sognekirken stillet til rådighed til vielse eller begravelse
ved en præst for en evangelisk-luthersk frimenighed.12 I givet fald retter man henvendelse til
vedkommende frimenighedspræst. For vielsers vedkommende må frimenighedspræsten dog have
vielsesbemyndigelse.
Bemærk at begge disse bestemmelser er formuleret som klare retskrav.

3.3 Særlige forhold for præster

Brug af folkekirkens præstekjole.
En frimenighedspræst har ret til at bruge folkekirkens præstekjole, hvis han er ordineret i
folkekirken, eller hvis han er præst for en frimenighed, der har biskoppens tilladelse til fast brug af
folkekirkens kirker. Det er en forudsætning, at biskoppen efter ansøgning skønner, at
frimenighedens lære og ritus eller andre forhold ikke er til hinder for det.13
Frimenighedspræsten har dog ikke pligt til at bære folkekirkens præstekjole, heller ikke når han
medvirker ved gudstjenester (f.eks. tilkaldegudstjenester) i folkekirken.
Adgang til at søge præsteembede
Efter syv års ansættelse i en frimenighed kan en frimenighedspræst med biskoppens tilladelse søge
præsteembede i folkekirken på lige fod med folkekirkepræster. Det er dog en betingelse, at
biskoppen i det stift, hvor præsten senest har gjort tjeneste, anbefaler dette.14
Ordination ved folkekirkelig biskop
Folkekirkens biskopper må ordinere frimenighedspræster.15
Folkekirkepræsters betjening af frimenigheder
Folkekirkens præster har en stående tilladelse til lejlighedsvist at medvirke ved gudstjenester og
kirkelige handlinger i frimenighederne. Dog må de ikke medvirke som faste hjælpepræster i en
frimenighed.16

11

§ 8 i Lov om kirkers brug
§ 9 i Lov om kirkers brug
13
Bekendtgørelse nr. 189 af 29.7.1912, Espersen side 186.
14
§ 2 i Lov om ansættelser i stillinger i folkekirken mv.
15
Espersen side 187.
16
Espersen side 188.
12
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4. Gudstjeneste og præster

4.1 Menighedens gudstjeneste

Gudstjenesten er det normale omdrejningspunkt i en frimenighed, og den holdes typisk søndag
formiddag. Liturgien kan variere noget fra menighed til menighed, men de centrale punkter er sang
og lovsang, skriftlæsning, prædiken, bøn og nadver.
Luthersk Mission har udarbejdet en vejledende liturgihåndbog17 med liturgi til brug for
gudstjenester og kirkelige handlinger med videre.
Sang- og musikudtrykket i de fleste frimenigheder er lidt mere moderne end normalt i folkekirke
eller missionshus. Det skyldes formentlig, at gennemsnitsalderen i frimenighederne er lavere end i
LM generelt. Der er dog også frimenigheder med et mere traditionelt sang- og musikudtryk.
I det hele taget står en frimenighed frit i disse spørgsmål, og det er derfor op til den enkelte
menighed selv at vælge sine former.

4.2 Menighedens præster

En frimenighed ledes typisk af tre mænd, som kollektivt bærer det overordnede åndelige ansvar for
menigheden. De vælges på generalforsamlingen og udgør ældsterådet, der i nogle menigheder også
kaldes for tilsynsråd eller hyrderåd. Ældsterådet er altså menighedens hyrder i nytestamentelig
forstand.
Da de første LM-frimenigheder blev stiftet i 1998, var der en betydelig ulyst til at bruge ordet præst.
Man var meget optaget af, at man ikke ville overtage den folkekirkelige præsterolle, hvor præsten er
den, der alene bærer ansvaret og mere eller mindre på egen hånd gennemfører søndagens
gudstjeneste og løser de fleste opgaver i menigheden. Visionen var og er at inddrage menighedens
medlemmer mest muligt i både gudstjenesten og menighedens liv.
Det har dog vist sig vanskeligt at finde et andet ord end ”præst” til funktionen - især i de
menigheder, som har haft mulighed for at ansætte en åndelig leder.
Derfor bruger en del af LM’s frimenigheder i dag betegnelsen præst om deres åndelige ledere.
I de fleste frimenigheder er der også et menighedsråd, der varetager en række mere praktiske og
diakonale opgaver.

17

Findes her: www.dlm.dk/sites/default/files/files/Om_os/vejledende_liturgihaandbog.pdf
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5. Kirkelige handlinger

5.1 Dåb

I en frimenighed er barnedåb og navngivning ikke flettet sammen. Derfor skal barnets navn
registreres af det offentlige ved henvendelse til sognepræsten/kirkekontoret eller via
personregistrering.dk. Det bør finde sted inden dåben, som altså alene har kirkelig betydning.
Dåb i en frimenighed foregår ved en gudstjeneste. Ritualet, der bliver brugt, vil være et af de to
ritualer, der findes i den vejledende liturgihåndbog.
Frimenigheden udsteder en dåbsattest. Dåbshandlinger bør registreres i kirkebogen, som føres af
sognepræsten/på kordegnekontoret. Det anbefales, at frimenigheden sørger for dette.
Fadderreglerne er de samme som i folkekirken:
Ved barnedåb skal der være mindst to og højst fem faddere.
Faddere påtager sig en moralsk forpligtelse til at medvirke til dåbsbarnets oplæring i kristendom,
hvis forældrene dør, før barnet er blevet voksent. Juridisk set er der imidlertid hverken rettigheder
eller pligter forbundet med at være fadder.
En fadder skal selv være døbt med den kristne dåb.
Ved voksendåb taler man ikke om faddere, men om dåbsvidner.
Et barn, der døbes i en frimenighed, bliver ikke derved medlem af folkekirken.

5.2 Konfirmation
Konfirmation finder sted ved en konfirmationsgudstjeneste, og ritualet fra LM’s vejledende
liturgihåndbog anvendes. Konfirmationsundervisningen tilrettelægges forskelligt afhængigt af
menighedens størrelse.
Konfirmationshandlingen bør registreres i kirkebogen, som føres af sognepræsten/på
kordegnekontoret. Det anbefales, at frimenigheden sørger for dette.
Der afholdes i Jylland konfirmandweekender to gange om året for konfirmander fra LM’s
frimenigheder. De er et supplement til den lokale undervisning – og ikke et alternativ til det
konfirmandkursus, som afholdes hver sommer på tre efterskoler.

8

5.3 Bryllup
Præster i godkendte trossamfund og menigheder kan få bemyndigelse til at foretage vielser med
borgerlig gyldighed. Tilladelsen fås hos Familieretsafdelingen i Ankestyrelsen.18
Mindre trossamfund (mindst 150 medlemmer) og menigheder med få medlemmer (dog mindst 50)
kan søge om en enkeltstående vielsesbemyndigelse.
Større trossamfund, der har mange medlemmer, og som foretager mange vielser, kan søge om
stående vielsesbemyndigelser. Forud for tildelingen af vielsesbemyndigelsen skal menigheden
godkendes som trossamfund. Sagsbehandlingen vil typisk være omkring et halvt år.19
Når man er godkendt som trossamfund, vil sagsbehandlingstiden for at søge enkeltstående
vielsesbemyndigelse være højst en måned og for stående vielsesbemyndigelse højst to måneder.20
Ritualet fra LM’s vejledende liturgihåndbog anvendes.
Par, der vil vies, skal dog først henvende sig på rådhuset med en såkaldt ægteskabserklæring,
ligesom det er tilfældet ved et folkekirkeligt bryllup.

5.4 Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab
Alternativet til et kirkeligt bryllup er, at ægteparret selv sørger for den juridiske del af vielsen ved at
indgå borgerligt ægteskab på rådhuset. Derefter kan der afholdes en velsignelse af borgerligt
indgået ægteskab i frimenigheden.
Denne handling ligner til forveksling den almindelige kirkelige vielseshandling.
Denne ordning aflaster frimenigheden for en del administration.

5.5 Begravelser
Begravelser holdes af en af frimenighedens præster/ældste efter ritualet i LM’s vejledende
liturgihåndbog. Bedemanden og begravelsesmyndigheden tager sig af papirarbejdet.
Begravelsen kan finde sted i et kapel eller i en kirkebygning, hvor frimenigheden har aftale med
biskoppen om ”fast brug” eller i et kommunalt kirkegårdskapel, hvor der ikke er behov for nogen
særlige tilladelser. Et frimenighedsmedlem har ikke retskrav på at få stillet den lokale sognekirke til
rådighed ved begravelse, men praksis viser, at det normalt vil være muligt.
En frimenighed bør tænke dette godt igennem på et tidligt tidspunkt og træffe de nødvendige
aftaler, så forløbet og de praktiske handlemuligheder på forhånd er afdækket, når det bliver aktuelt.
Der er ikke pligt til at benytte sig af en bedemand, selvom det er anbefalelsesværdigt. Dog bør man
være meget opmærksom på, hvad man selv kan og vil stå for selv. Ikke mindst af hensyn til
økonomien.

18

Reglerne kan læses her: https://ast.dk/born-familie/aegteskab-og-skilsmisse/vielsesbemyndigelse-i-trossamfund
Se de vejledende retningslinjer udarbejdet af Det Rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund her:
http://sm.dk/arbejdsomrader/trossamfund/godkendelse/vejledende-retningslinjer-uarbejdet-af-det-radgivende-udvalgvedr-trossamfund.pdf
20
Se: https://ast.dk/filer/born-ogfamilie/vejledning_om_ansoegning_om_vielsesbemyndigelse_og_indhentelse_af_boerneattest_2012_pdf_01.pdf
19
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6. Frimenighed i Luthersk Mission

6.1 Oprettelse af frimenighed
Her er en række spørgsmål, man bør stille sig, før man starter frimenighed. Særligt de første tre
spørgsmål er meget grundlæggende og afgørende for, om der er tilstrækkeligt grundlag for at
oprette en frimenighed.
1. Er der i initiativgruppen enighed om, hvorfor man ønsker en frimenighed?
2. Er der klarhed over menighedens værdier, åndelige grundlag og organisatoriske
tilhørsforhold?
3. Er der lokal opbakning?
4. Er der åndeligt modne mænd, som har nådegaver til det og er villige til at varetage præste/ældste-funktionen?
5. Hvordan skal samarbejdet med det eksisterende kirkelige arbejde være?
6. Hvordan undgå unødige spændinger i forhold til dem, der ikke vil være med.
7. Hvordan sikre et højt kommunikationsniveau i form af orienteringsmøder mv?
8. Vil frimenigheden satse på ulønnede præster eller ansætte?
9. Hvordan skal liturgien være?
10. Hvilken sang- og musikstil skal bruges?
Dernæst skal der udarbejdes vedtægter med videre.
Søg meget gerne rådgivning hos LM’s frimenighedskonsulent.
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6.2 Frimenighedsmodeller i Luthersk Mission

Der er i øjeblikket fire forskellige frimenighedsmodeller i LM:

1. Kredsmodellen
Denne model betyder, at en kreds omdannes til en frimenighed eller ved at folk træder ud af
eksisterende kredse og danner en ny frimenighed. En frimenighed efter kredsmodellen har status
som de øvrige LM-kredse i afdelingen og fungerer helt parallelt med disse.
2. Integreret kredsmodel
Denne model bruges, hvor ikke alle kredsens medlemmer ønsker at danne frimenighed, men hvor
der er enighed om at fastholde fælleskabet og arbejdet i den eksisterende kreds. Frimenighedens
medlemmer vælger sin egen ledelse, og vil typisk mødes til gudstjenester 1-2 gange om måneden,
men er samtidig med på ”fuld tid” i den eksisterende kreds. Gudstjenesten er således
frimenighedens eneste faste aktivitet, og al øvrig aktivitet (bibelkredse, LM Kids, LMU osv.)
foregår i regi af den eksisterende kreds.
3. Afdelingsfrimenighed
Denne model bruges, hvor der ikke er basis for at oprette en frimenighed i en enkelt by.
Medlemmerne kommer derfor fra et større geografisk område, og nogle af dem vil fortsat være
aktive i den lokale, traditionelle LM-kreds.
4. Associerede frimenighed
Frimenigheder, som ikke er snævert organisatorisk knyttet til LM, kan få en associeringsaftale
omkring tilsyn, deltagelse i LM-arrangementer, inspiration mv.
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6.3 Oversigt over LM-frimenigheder

LM-frimenigheder:
Aroskirken, Aarhus (2007)
Esbjerg Frimenighed (2010)
Fyns Frimenighed (2012)
Haderslev Frimenighed (2012)
Hillerød Frimenighed (1998)
Hvidovre frimenighed (2001)
Kirken på Klippen (2012)
Kirken ved Søerne, Silkeborg (2010)
LM-Kirken i Herning (2012)
LM-kirken i Holstebro (2012)
LM‐kirken i Skjern (2011)
LM-kirken, Amager (2014)
LM's Frimenighed i Randers (1999)
LM's frimenighed i Sønderjylland (1998)
Luthersk Mission Bylderup Bov (2013)
Nordvestkirken, København NV (2006)
Spjald Frimenighed (2006)
Tarm Frimenighed (2004)
Toftlund Frimenighed (2008)
Vadehavskirken, Ribe (2012)
Aalborg Frimenighed (1999)

Associerede frimenigheder:
Bornholmerkirken (2006)

Februar 2012/revideret november 2014
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