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Da Mette Møbjerg Madsen som barn boede to år i Mellemøsten, erfarede hun,
hvordan religion spillede en stor, positiv rolle i samfundslivet. Som ny
generalsekretær i Samvirkende Menighedsplejer er det hendes mål, at det
samme skal gøre sig gældende i Danmark.
Da Mette Møbjerg Madsen var 12 år, blev hendes far udsendt for FN til først Syrien og derefter
Israel. I de sammenlagt to år, familien boede i Mellemøsten, oplevede hun, hvordan
mennesker med mange forskellige religiøse baggrunde kunne leve fredeligt sammen, og
hvordan religionen spillede en aktiv og ofte positiv rolle i samfundet. Den erfaring blev
afgørende for, at hun efter gymnasiet besluttede at læse teologi, og for, at hun siden sin
kandidateksamen har brugt teologien til at skabe større sammenhæng mellem den kristne etik
og de fællesskaber i hverdagen, som efter hendes mening er med til at skabe et velfungerende
samfund.
Også i hendes nye job kommer religionens aktive rolle i samfundet til at stå helt centralt. Den
1. maj tiltræder den 42-årige Mette Møbjerg Madsen nemlig som ny generalsekretær i
Samvirkende Menighedsplejer – et job, hun overtager efter Kirsten R. Laursen, der har siddet
på posten i 14 år.
Som ny generalsekretær ønsker Mette Møbjerg Madsen at gøre kirken til en endnu mere aktiv
og synlig medspiller i samfundet. Hendes vision er, at Samvirkende Menighedsplejer i
samarbejde med sognemenigheder over hele landet kan medvirke til, at kirken når ud til dem,
der har mest brug for den.
Mette Møbjerg Larsen har ud over en kandidatuddannelse i teologi taget en systemisk
konsulentuddannelse i organisation og ledelse, og hun har arbejdet meget med formidling i
den kirkelige verden, for eksempel som skribent på Kristeligt Dagblads hjemmeside
kristendom.dk.
Efter endt uddannelse blev teologen ansat som børne- og ungekonsulent i Danmission, inden
hun og familien i en periode rykkede til Bruxelles i forbindelse med mandens arbejde. Her
fungerede Mette Møbjerg Madsen som hjælpepræst i Den Danske Kirke. Efter hjemkomsten
til Danmark blev hun ansat i en deltidsstilling som sognepræst i Annisse og Ramløse på
Sjælland og samtidig i konsulentvirksomheden Etikos. Som sognepræst oplevede hun, at
folkekirken på mange måder mere var en ”sidevogn til samfundet” i stedet for en aktiv
medspiller, og hun valgte derfor at blive konsulent på fuld tid med etik som sit speciale.
Mette Møbjerg Madsen kommer jævnligt i Lillerød Kirke sammen med sin mand og deres tre
børn på 17, 15 og 13 år. Hun kommer også i Danmission, hvor hun er næstformand i
bestyrelsen, ligesom hun ofte er at finde i den lokale fodboldklub, hvor hun er træner for sin
yngste drengs hold.
I 2012 udgav teologen et meget rost minikonfirmandmateriale om Fadervor, som her i avisen
blev kaldt ”klart og kreativt” og præget af en både alvorlig og humoristisk tilgang, og i 2015
udviklede hun sammen med en lokalpolitiker med muslimsk baggrund brætspillet
”Værdispillet” målrettet unge på for eksempel gymnasier. Udviklingen af spillet skete som led
i hendes deltagelse i Danmissions træningsprogram ”Leaders for Interreligious
Understanding” (ledere, der skal arbejde for interreligiøs forståelse), der uddannede religiøse

ledere og meningsdannere i trosdialog og konflikthåndtering. Hendes seneste udgivelse er
bogen ”Ledelse af organisationskultur” fra 2017.
Samvirkende Menighedsplejer holder afskedsreception for Kirsten R. Laursen den 30. april,
hvor der samtidig bliver lejlighed til at hilse på Mette Møbjerg Madsen.

