
Kommunalvalg 2017 – 
politisk debat i kirken 
 
Den 21. november afvikles der kommunalvalg i Danmark. Det er en oplagt mulighed 
for, at frikirkerne kan deltage i de lokale liv og samfund, og dermed være med til 
at gøre en konkret, positiv forskel.  
 
FrikirkeNet har en vision om, at der i kirker rundt om i landet bliver afholdt lokale 
politiske debat- og vælgermøder i kirkerne. Konkret er idéen at gennemføre 
debataftener i lokale kirker. På møderne inviteres tre-seks lokale byrådskandidater 
fra forskellige partier til at debattere udvalgte politiske emner, som er særligt 
interessante og relevante set fra et kristent og kirkeligt perspektiv – og meget 
gerne med en særlig lokal vinkel. 
 
Formålene er blandt andet:  

 At kirken bliver synlig i lokalsamfundet, så naboer og politikere ser og 
oplever kirken 

 At beboerne i lokalområdet opdager kirken også som socialt og kulturelt 
mødested - arrangementet kan bidrage til at gøre dørtærsklen lavere ind til 
kirken 

 At kirken kan få sine lokale politikere i tale om de emner, som er vigtige for 
kirken, og som kirken mener, er vigtige for lokalsamfundet 

 At kirkens medlemmer oplever, at de også kan være med til at præge den 
politiske dagsorden 

 
En drejebog, der gør det let 
Det behøver ikke at være svært at planlægge og gennemføre en politisk 
debataften. Men naturligvis er der små og store ting, der skal huskes, og ting, der 
skal gøres.  
 
For at gøre det så let som muligt har vi lavet en drejebog, der beskriver de 
vigtigste ting, der skal gennemføres og huskes:  
 

1. Lav et lille team, der står for arrangementet  
Find en gruppe af personer, som har energi i at arrangere debataftenen.  
 

2. Beslut en dato i god tid  
Kommunalvalget afholdes tirsdag den 21. november. Jo tættere vi kommer på 
selve valgdagen, des vanskeligere er det at få politikerne til at deltage. Særligt 
den sidste uge op til valget kan det være svært at få politikerne til at deltage. På 
den anden side arrangementet skal heller ikke afholdes så tidligt, at ingen helt har 
opdaget, at kommunalvalget er på vej. Uge to og tre op valget er optimalt, dvs. 
mandag den 30. oktober til tirsdag den 14. november.    
 

3. Vælg nogle debattemaer, som I særligt ønsker at få debatteret  



Det er naturligvis meget afgørende, hvad der bliver det konkrete indhold i løbet af 
aftenen. Beslut på forhånd et antal temaer, som I særligt ønsker at få debatteret. 
Fem temaer kan være nok, mens mere end ti nok er for mange. Der kan være 
nogle særlige, lokale forhold, som kan være relevant at drøfte. Temaerne skal 
helst være konkrete, og de må gerne have en aktualitet i forhold til, hvad der er 
sket i lokalmiljøet, og hvad der er dækket i den lokale presse. Vi har lavet et lille 
forslag til temaer – de følger nederst i dette dokument. 
 

4. Udvælg en moderator 
Det er vigtigt at finde en person, der kan lede politikere og mødedeltagerne 
igennem med en god portion myndighed og autoritet. Nogle relevante 
kvalifikationer er, at personen er velformuleret, har politisk forståelse og indsigt, 
besidder overblik og kan holde en debat kørende og skære igennem, når det er 
nødvendigt - gerne på en munter facon. Journalister er tit gode til den slags ting, 
men det kan også være andre. Måske ligefrem en præst. Hvis I ikke kan finde en 
egnet person, kan FrikirkeNet hjælpe med at finde en, der kan løfte opgaven. 
 

5. Udvælg og inviter politikerne 
Find en oversigt over, hvilke politikere der stiller op. Udvælg én politiker fra hvert 
parti. Vælg gerne kristne politikere. Og vælg så i øvrigt som udgangspunkt de 
politikere, der er højest på listerne. Der kan dog være gode grunde til at afvige fra 
dette princip. Det kan fx være, at de temaer, som I ønsker debatteret, ligger 
bestemte politikere særligt på sinde. Hvis de politikere, der først spørges, takker 
nej, skal man ikke fortvivle, men invitere andre politikere.   
 
Når I henvender jer til politikerne, er det godt, hvis I kan tage afsæt i personlige 
relationer. Hvis der er nogen af jer, der kender politikerne personligt, er det en 
god ide, at I drager nytter af det.  
 
Men ellers er en god vej frem at skrive en kort invitations-e-mail personligt til hver 
af politikerne. I mailen skal I kort beskrive formålet og tankerne 
bagarrangementet. Hvis ikke politikeren svarer tilbage i løbet at et par dage, er 
det en god ide at ringe til vedkommende for at afklare, om han eller hun kan 
deltage. Det er vigtigt med en hurtig afklaring, så I kan gå videre til næste 
politiker på listen. 
Se forslag til invtiations-e-mail her: http://frikirkenet.dk/sites/default/files/pdf-
upload/invitation_til_vaelgermoede.pdf 
 
 Reklamér, reklamér, reklamér 
Det er vigtigt at reklamere for arrangementet. Og her er det kvantitet, der 
gælder. Jo mere, der reklameres, des bedre er det. Og husk at benytte forskellige 
medier og platforme: Annoncering i kirken, på Facebook og Google, i lokalavisen 
osv.  
 
En god mulighed er at henvende sig til lokale aviser med information om, at den 
lokale frikirke holder et politisk debatarrangement. Det kan samtidig være en 
mulighed for at skabe opmærksomhed om kirken og få sendt nogle udvalgte 
budskaber. Henvend jer eventuelt til FrikirkeNet for at få inspiration og assistance.   
 

6. Lav en detaljeret plan for afvikling af aftenen 



Forud for aftenen er det en god ide at lave en detaljeret plan for, hvad der skal 
ske i løbet aftenen. En minutplan er optimalt.  
Det er en god ide at orientere politikerne om forløbet, og herunder ikke mindst 
temaer og spørgsmål, så de får lejlighed til at forberede sig.  
 

7. Brød/kage og kaffe 
Husk én eller anden form for forplejning. Det vil være fint, hvis politikerne har til 
og lyst til at hænge lidt ud med deltagerne efter, at den mere formelle del af 
aftenen er afsluttet.  
 

8. Rapportér fra mødet 
Husk at få taget nogle gode billeder fra mødet - meget gerne af en professionel 
fotograf, hvis I har sådan én i kirken. Notér samtidig fra mødet, og styk det gerne 
sammen til en artikel, som I kan sende til de lokale aviser (hvis de ikke selv er 
dukket op til aftenen).  
 
Hvis I citerer politikerne i jeres artikel, er det vigtigt, at I først får deres accept 
af, at de rent faktisk har sagt det, som I citerer dem for. Det giver ikke goodwill, 
hvis de bliver citeret for noget, som de ikke kan genkende, og som de måske ikke 
har lyst til at blive citeret for. Omvendt lever de af synlighed, så som 
udgangspunkt vil de gerne citeres.  
 

9. Giv prioritet til kristne politikere 
Vi har brug for politikere i vores byråd og Folketing, der ikke er 
religionsforskrækkede, men som har troen som et naturligt og værdsat element i 
deres liv.  
 
I Danmark har vi på en række områder bevæget os ud på en værdimæssig 
glidebane: Skilsmisser sker ved et klik på nettet, kønsidentiten kan skiftes på en 
måned, det religiøse mistænkeliggøres og generelt er der en større 
medmenneskelig ligegyldighed. Der er politikere fra alle partier, der trækker i den 
modsatte retning. De står ofte alene og må nogle gange kæmpe op ad bakke. De 
fortjener vores opbakning, støtte og forbøn.  
 
Derfor er disse debatter også en gylden anledning til at gøre dit lokalområde og din 
kirke opmærksom på disse politikere og give dem en platform. Det vil derfor være 
oplagt, når du udvælger, hvilke politikere du gerne vil invitere, at du også skeler 
til, hvem der bærer de kristne værdier naturligt med sig.  
  
Tjekliste:  

1. Saml et team 
2. Find en dato 
3. Find en ordstyrer 
4. Inviter politikerne 
5. Forbered emnerne 
6. Planlæg aftenen 
7. Lav PR 
8. Sørg for at alle får en god aften + tag billeder fra aftnen 
9. Giv feedback til FrikirkeNet 

 



 

Forslag til temaer, som kan 
debatteres: 
Nedenfor er forslag til temaer, der kan bringes til debat på møderne. Temaerne er 
tænkt til inspiration, og det er en god ide at overveje, hvordan de bedst muligt 
kan tilpasses den lokale situation og dagsorden. Det kan f.eks. være, at der findes 
særlige lokale vinkler eller cases fra medierne, som det kan være naturligt at tage 
udgangspunkt i.  
 
Religionsfrihed – generelt  
I en tid med terror og en stigende skepsis over for religion og trosbaserede 
organisationer, hvordan fastholder vi åbenhed, mangfoldighed og tolerance, som 
også rummer kirker og kristendom?  
 
Det er ikke mange år siden, at det var ukontroversielt at kalde Danmark et kristent 
land. Det danske demokrati er formentlig et af de bedst fungerende i verden, og 
på rigtig mange måder er det født ud af kristendommen og en kristen kultur. 
F.eks. har Grundtvig med sine tanker om folkeoplysning osv. spillet en helt særlig 
rolle i det danske politiske liv, og det er umuligt at finde kristne, som ikke er 
meget helhjertede demokrater. På samme måde bakker de fleste fra andre 
religioner og fuldt og helt op om demokrati og liberale frihedsrettigheder. Med 
andre ord er religion og demokrati på ingen måde hinandens modsætninger – men 
for kristendommens vedkommende måske ligefrem en historisk forudsætning for 
det danske demokratis udvikling. Samtidig har kirker og kristne organisationer 
spillet en meget stor rolle i forhold til at udvikle det danske samfund. Tag f.eks. 
den store rolle, som kirke og kirkelige organisationer over årerne har spillet i 
forhold til at række hjælpende ud til samfundets mest udsatte og med friskolerne 
skabe et levende og udviklende alternativ. 
 
Ikke desto mindre synes der at være en relativt bredt delt opfattelse af, at religion 
er demokratiets og fremskridtets modsætning. Det er navnlig et – heldigvis – fåtal 
muslimske radikaliserede grupperinger, som typisk giver anledning til bekymring.  
 
Spørgsmål til debat: 

 Hvordan undgår vi at skylle babyen ud med badevandet? Det er klart, at der 
skal sættes en effektiv stopper for terrorisme, og der skal dæmmes op for 
udemokratiske strømninger af enhver art. Men hvordan undgår vi, at det 
sker, uden at det går ud over alt det gode og positive, som bl.a. kirker og 
kristne bidrager med i samfundet? 

 Hvordan undgår vi at kvæle et levende og dynamisk foreningsliv baseret på 
blandt andet kristne værdier?  

 Desværre tyder meget på, at en del muslimer endnu ikke rigtigt er blevet 
en integreret del af foreningslivet og den danske, demokratiske 
foreningstradition. Hvad kan vi gøre for gøre noget ved det? Og hvilken rolle 
kan kirkerne, der jo både har et tæt og fortroligt forhold tro, demokrati og 
den danske foreningskultur, spille?  

 



 
 
 
Religionsfrihed i skoler og daginstitutioner 
Hvilken plads skal religion – og naturligvis først og fremmest kristendom og kirke, 
da vores kultur bygger på dette – have i daginstitutioner og skolerne? Hvordan 
undgår vi at falde grøften for religionsforskrækkelse? 
 
For nylig var Socialdemokratiets leder, Mette Frederiksen, ude med et forslag, der 
i praksis ville fungere som et forbud mod muslimske friskoler. Mange vil måske 
umiddelbart slutte op om forslaget. Men bag det ligger autoritære – og måske 
ligefrem – totalitære tendenser, fordi det begrænser borgernes muligheder i 
samfundet alene baseret på religion. Det rejser spørgsmålet, hvornår turen kan 
komme til alle de kristne friskoler. Og det rejser spørgsmålet om, hvor meget 
landets politiske ledere i virkeligheden står vagt om demokratiet og de 
demokratiske frihedsrettigheder.  
 
Vi ser i disse år en stigende søgning til de kristne friskoler, som rækker langt ud 
over de traditionelle kirkelige kredse. Det må være, fordi skolerne bidrager med 
noget, som forældrene og eleverne sætter pris på.  
 
Spørgsmål til debat:  

 Ser I de kristne friskoler som et positivt bidrag til skolesystemet: Hvor er 
styrkerne, og hvor er svaghederne? 

 Hvordan kan vi værne om- og videreudvikle den flotte tradition for frie 
skoler, som blandt andet er født ud af folkehøjskoletraditionen med NFS 
Grundtvig, Kresten Kold osv. 

 De kristne friskoler tilbyder tilsyneladende noget, som folk gerne vil have. 
Skolerne kan blandt andet tilbyde en rodfæstethed i forhold til den danske 
historie og kristne tradition. Er det noget, som Folkeskolen kan tage ved 
lære af? Skal morgensang eksempelvis genindføres? Og skal kommunens børn 
med institutioner og skole til julegudstjeneste? 

 
Lokaletilskud til foreninger 
Ifølge loven kan der ikke gives tilskud til foreningers gudsdyrkelse.  
Hvordan vil I definere begrebet gudsdyrkelse i forhold til foreningslivet?  
 
Spejderbevægelsen er formentlig én af Danmarks største med FDF og KFUM-
spejderne som store foreninger, som op igennem århundredet har formet og 
dannet den danske ungdom. Disse foreninger bygger på en kristen historie og et 
kristent værdigrundlag. De fleste ville formentlig være enige i, at det ville være et 
stort tab, hvis disse foreninger ikke kunne få støtte.  
 
Men også af hensynet til mangfoldigheden og friheden til forskellighed kan der 
være god grund til at være varsom med alt for snævre rammer for, hvad der kan 
være plads til.  
 
Det rejser spørgsmålet, hvad der er den gode balance.  
 



I én kommune er det fx inden for rammerne af foreningslivet, at man i en 
børneklub fortæller bibelhistorier, synger kristne sange samt beder fadervor eller 
en anden bøn, uden at det dermed defineres som gudsdyrkelse – så længe mindst 
halvdelen af aktiviteterne handler om andre ting.  
  
Hvad tænker I om den sondring, som ovennævnte kommune foretager? 
 
Parforhold,  børnefamilier og familiers trivsel 
Familierne spiller en helt afgørende rolle for børns udvikling og trivsel. Hvis der er 
problemer i hjemmet, så har børnene med meget stor sandsynlighed også 
problemer i daginstitutionen eller skolen. 
 
Mange børnefamilier er pressede, og i mange tilfælde går det ud over 
parforholdet. Skilsmisser går hårdt ud over børnene, og samfundsøkonomisk har 
det også konsekvenser. Alene af den grund – men også af en række andre – vil det 
give god mening, hvis det offentlige rækker en hjælpende hånd til forældre, så de 
får redskaber til at styrke deres parforhold.  
Er I enige i dette? 
 
I Ringkøbing-Skjern Kommune har via sundhedsplejen indført et tilbud til alle 
forældre om et såkaldt PREP-kursus, hvor par gratis kan deltage i et forløb, der 
giver dem redskaber til at styrke parforholdet og dermed forebygge kriser.  
Ville det ikke være en dog idé at gøre det samme her i kommunen? 
 
Ringkøbing-Skjern har også et tilbud til par, som er havnet i en samlivskrise: Gratis 
parterapi – fem timer hos psykolog/terapeut betalt af kommunen.  
Var det ikke også en overvejelse værd her i kommunen?  
 
Alkoholkultur 
Flere end 120.000 danske børn lever i hjem, hvor mindst en af forældrene har et 
misbrug af alkohol.  
 
Spørgsmål til debat: 

 Hvordan vil I sikre, at børn af misbrugere ikke overlades til sig selv, men får 
den hjælp, de har brug for?  

 Hvordan vil I undgå, at deres signaler overhøres af lærere, pædagoger og 
sagsbehandlere?  

 Hvor udfarende er I villige til at lade systemet være i forhold til at nå disse 
børn – også selvom det skulle betyde, at hjemmets grænser måske 
umiddelbart overskrides? For er det ikke, hvad voksne børn af alkoholikere 
samstemmende siger, der skal til? 

 Hvad med de unge i kommunen – hvilke initiativer kan kommunen sætte i 
værk for at skabe alternativer til drukkulturen?  

 Mener I fx det er ok, at unge efter gymnasiefester køres til udpumpning på 
stribe? 

 Hvis det ikke er ok, hvilke initiativer vil I tage for at skabe et ungdomsmiljø, 
hvor sundhed, sport og fællesskab uden druk er kendetegnet for denne 
kommune? 

 



Immigranter/flygtninge 
Spørgsmål til debat: 

 Helt overordnet i det lange perspektiv: Hvordan er jeres syn på 
immigranter/flygtninge i kommunen – er de en ressource/berigelse eller en 
belastning?  

 Hvordan vil I sikre, at de bliver et positivt bidrag til kommunen?  
 Hvordan vil I spille sammen med civilsamfundet – som fx frikirker – om 

dette? 
Hvad er jeres tanker omkring kommunens immigrantkirke(r) – er I 
opmærksomme på den ressource, som ligger der?  

 Hvordan kan man få denne ressource i spil? 
 
Ældre 
Der er jævnligt historier i medierne om ældre, som ikke får den nødvendige pleje 
og omsorg.  
 
Spørgsmål til debat: 

 Hvor høj prioritet har ældreområdet hos jer? 
 Hvordan vil I sikre, at ældre i kommunen har et værdigt liv og fx ikke skal 

vente flere timer i sengen om morgenen, inden der kommer nogen, som kan 
hjælpe dem op?  

 Hvor vigtigt er dette for jer i forhold til fx at brande kommunen udadtil? 
 Hvilke muligheder ser I for at lade modtagere af overførselsindkomster være 

varme hænder i ældreplejen (og måske også i børnehaver, SFO’er med 
mere) – som flere kommuner tidligere har søgt om dispensation til?  


