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Handlingsplan for menighedsledelsen i tilfælde af overgreb i Tarm Frimenighed 
 
Forhåbningen er at dette papir aldrig skal tages op af skuffen. At det viser sig unødvendigt at tage 

det i brug, er fordi Tarm Frimenighed (TF) er et trygt sted for alle såvel børn som voksne. Alligevel 

har vi ønsket at udarbejde følgende handlingsplan, som skal følges, hvis der kommer 

underretninger om overgreb.  

 

Målet er at skabe gennemsigtighed og sikre mod vilkårlighed i en situation, hvor følelserne tit 

overskygger dømmekraften. For det gældende retsprincip, at man er uskyldig, indtil det modsatte 

er bevist, gælder også i vores menighed.  

 

Konkret betyder det, at vi i TF altid vil følge denne procedure, hvis vi hører om anklager om 

overgreb: 

 

• Det er i udgangspunktet formænd for menighedsråd (MR), ældsteråd (ÆR) samt en ansat 

præst, der har ansvaret for udførslen af denne handleplan. Hvis den anklagede er en af 

disse, påhviler ansvaret næstformænd i MR og ÆR. 

• Så snart vi hører om et muligt overgreb, vil vi altid, og uden undtagelse, melde det til de 

rette myndigheder. For det første, fordi alt andet er ulovligt, når det handler om børn, og 

for det andet i en erkendelse af, at vi i TF ikke er klædt på til at udrede alle de tråde, der 

måtte være i en sådan påstand og anklage. Det er formanden i ÆR og/eller MR, som 

foretager den konkrete anmeldelse.   

• Ved anklage mod et medlem, påhviler det én af de to formænd eller præsten at kontakte 

LM’s generalsekretær hurtigst muligt, efter at sagen er anmeldt til myndighederne, for at 

trække på hans ekspertise og hjælp. Herunder også få hjælp til en plan for offentlig 

kommunikation, hvis det er nødvendigt.  

• Hvis en anklage rejses mod et medlem, skal kirkens ledelse, ÆR og MR, samles så hurtigt 

som muligt for at træffe de nødvendige foranstaltninger for de implicerede. Offeret har 

førsteprioritet. 

• Har personen, som anklages, har et tillidshverv i menigheden, vil vi bede vedkommende 

om at stoppe midlertidigt i tjenesten. Dette meddeles af formanden for MR, ÆR eller 

præsten, og den anklagede skal vejledes til at have en bisidder med til samtalen. Af 

samtalen og evt. følgende samtaler, skal der føres referat, som skal godkendes af de 

deltagende parter med underskrift. Det sker med et ønske om at skåne personen mest 

muligt, samtidig med at vi på denne måde ønsker at stoppe eventuel rygtespredning. 

• Viser anklagerne sig grundløse indtræder den forurettede igen i tjenesten, når 

vedkommende er klar til det. 

• Ledelsen i menigheden vil afstå fra offentligt at kommentere sagen, så længe den kører i 

retssystemet, efter den har givet en indledende kommentar om anklagerne. I stedet vil vi 

arbejde på at gøre menigheden til et fællesskab for dem, som har brug for omsorg, forbøn 

og sjælesorg, uanset om man er offer eller gerningsmand, dog igen med primær fokus på 

offeret. 

• Der kan efter behov købes supervision til ledelsen i det omfang, det skønnes nødvendigt.  
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