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Skal foreningen VEOK opløses?
På vort bestyrelsesmøde den 23. januar drøftede vi fremtidsudsigterne for vor forening.
Vi måtte erkende, at vort medlemstal som følge af dødsfald bliver mindre og mindre år for
år, og at tiltrække yngre og unge katolikker er så godt som umuligt. Er de reformorienterede, søger til de andre fællesskaber, hvis de i det hele taget bliver i kirken.
På den baggrund besluttede bestyrelsen enstemmigt at fremsætte forslag på den kommende ordinære generalforsamling om opløsning af foreningen VEOK.
Indkaldelse til generalforsamlingen, som afholdes 26. marts 2017 kl 14 i Medborgerhuset
på Danasvej, udsendes 4 uger før.
VEOK blev stiftet af 17. november 2002 af en kreds af katolikker, der var utilfredse med, at
beslutninger i den danske katolske kirke træffes uden forudgående debat med deltagelse
af præster, søstre og lægkatolikker, herunder menighedsråd og pastoralråd. I dag, 15 år
efter, er der nok en debat, inden vigtige beslutninger tages, men det er en skindebat, for
indvendinger tages ikke alvorligt og beslutningerne synes truffet på forhånd (f.eks. dannelsen af det såkaldte Danmarkskort med nye, større sogneenheder og frasalg af kirker).
Nogen demokratisk kultur findes ikke i vor kirke.
På verdensplan er antallet af præster og ordensfolk faldet drastisk i de sidste halvtreds år.
Derfor har flere og flere biskopper i udlandet erkendt, at flere og flere opgaver i kirken må
overdrages lægfolk. Det sker ikke i Danmark, hvor biskoppen i stedet søger at løse problemerne ved at overdrage flere og flere sogne til udenlandske præster med minimale teologiske kundskaber og uden kendskab til dansk kultur og foreningsliv.
Gennem alle årene har VEOK været tilsluttet We Are Church International, som i hele den
katolske verden arbejder for gennem dialog med hierarkiet at få indført reformer og ændringer i kirken. Men også i udlandet er det ofte så som så med dialogen, for der er stadig
mange Johannes Paul II-biskopper, der afviser enhver dialog med lægfolket og enhver
ændring af de eksisterende forhold. Derfor må We Are Church og andre reformgrupper
vedblivende presse på for at få biskopperne til at forstå, at uden et lægfolk er der ingen
kirke. Det er lægfolket, der holder kirken i live, ikke biskopper og præster, for de er lægfolkets tjenere, ikke dets herskere.
Den nuværende VEOK-bestyrelse, der heller ikke er ganske ung længere, mener ikke at
have kræfter til fortsat at påtage sig denne vigtige opgave. Der må yngre kræfter til.
Og melder de sig ikke, ser bestyrelsen ikke anden udvej end at nedlægge foreningen.
Kaare Rübner Jørgensen
Formand for VEOK
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