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Årsberetning for Danmarks Provsteforening 2021 

Folkekirken som Refleksionsgenerator 

”Vi blev mere tilgængelige – flere har sagt til mig, at de aldrig har været så meget i kirke som under 

coronaens nedlukning af Danmark, for det kunne gøres fra sofaen alle døgnets tider.” (Når folkekirken skal 

spille efter reglerne – men uden for banen.”, p.211) 

På pastoralseminariet satte Kasper Koch os, i 1998, til at freestyle over et givent emne, som salg af sko. 

Resten af holdet stod op, men skulle sætte sig ned når de kedede sig. En grum øvelse, der temmelig 

markant viste, om folk fandt oplægget relevant.  

Vi er vant til, at folk bliver, hvis de først er kommet i kirke eller til et arrangement. Den digitale coronakirke, 

har haft helt normale digitale vilkår. Vi kunne aflæse om folk så gudstjenesten, og faktisk også om de blev 

til den var slut. Og da vi alle bedre kan lide meningsfuldt end meningsløst arbejde, har vi været optaget af, 

hvad der virker. Som kirke har det tvunget os til at være nysgerrige på modtagerne. Hvad er så godt, at folk 

gerne lytter og ser med derhjemme? Hvad er det, der rører sig lige nu, hos mennesker, her hos os? Hvordan 

er livsvilkårene? Er skolen lukket? Er sognet lukket? Er der god plads på sygehuset eller det modsatte?  

Seismografisk har vi været optaget af det, som enhver borger i Danmark har været optaget af:  At finde 

balancerne. At bevare menneskeligheden. At finde håbet. At nære samfundssindet. Det har været et helt 

andet arbejde end normalt. Når vi har genopfundet gudstjenesten eller det sociale engagement under nye 

vilkår, har vi eksplicit eller intuitivt søgt efter kernen, efter kirkens raison d´etre.   

Corona har rykket på enhver danskers billede af os selv og vores omverden. Både individuelt og kollektivt. 

Under nedlukningen blev det tydeligt, at folkekirken har en central placering i vores fælles liv. Det var 

ubærligt for den enkelte familie, at opleve adgangsbegrænsning til begravelser. Det var ørkentørt for 

plejehjemsbeboere, at der ikke måtte holdes gudstjeneste eller være besøg af præsten. Det var helt forkert, 

ikke at mødes i kirken til dåb. Mette Frederiksen sagde med et glimt i øjet, at det er godt at opdage, at 

elever gerne vil gå i skole. Vi opdagede også, at det er afgørende for danskerne at komme i kirken ved livets 

knudepunkter.   

Det er et vigtigt korrektiv at føje til erfaringen af, at kirken nogle gange virker til at stå på det yderste rev, 

og er i fare for at skride i havet, i den næste storm. Kirkens rolle og legitimitet i dagens Danmark er ofte til 

debat. Vi mærker igen og igen, at folkekirkens status ikke står urokkeligt fast. Det er hele tiden en opgave at 

bidrage til at finde den rigtige balance, så kirken også fremadrettet kan være den åndelige 

baggrundsstråling for vores danske velfærdssamfund. Og ethvert samfund har glæde af at have dybe 

åndelige rødder. Når kirkens legitimitet diskuteres, kan det handle om statens bloktilskud til kirken, 

placering af konfirmandundervisning i skolens undervisningstid, etablering af kirkerum på de nye 

supersygehuse, Folketingets åbningsgudstjeneste, skolens deltagelse i julegudstjenesten i den lokale 

sognekirke, eller den demokratiske legitimitet i et sogn, hvor valgdeltagelsen til menighedsrådsvalg er lav, 

og hvor fredsvalg er normen. Dertil føjer sig blikket på prognoser og statistikker, hvor tabeller årligt viser os, 

hvordan det står til med medlemmer og tilslutning til de kirkelige handlinger og øvrige kirkelige tilbud. 

Under nedlukningen blev det bøjet i neon for enhver, at vi lever i et specialiseret samfund, hvor vi gensidigt 

har brug for hinandens ekspertise. Ingen af os ville undvære sygehuset, skolen eller SuperBrugsen. Og ingen 

ville undvære kirken. Særligt i en krisetid er kirken som den fælles refleksionsgenerator livsnødvendig. I 

kirkens forkyndelse får vi sprog, horisont og perspektiv, der rækker til himlen og får os til at se op fra 

plovfurerne. Vi får et landkort i hånden, hvor usikkerhed, valg, der er umulige og situationer, der er 
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ubærlige, ikke er fejl der bør rettes op, men helt enkelt livsvilkår, som mennesker har kendt til alle tider. 

Over natten transformerede kirkerne sig fra primært at være fysiske mødesteder, til at finde alverdens 

fiffige smuthuller. Seismografisk var kirken tilstede med forkyndelse i ord og handling. Mens det i normale 

tider kun er de få, der er bragt ud til eksistensens yderpunkter, har det i Corona været et fælles vilkår, at 

døden har været langt tættere på end normalt. Selv børnehavebørn har lært, at mine valg, kan have fatale 

konsekvenser for dem, jeg hører sammen med, for mine bedsteforældre, ja for alle jeg spiser med, dem, jeg 

giver et knus.  

Folkekirken fik ufrivilligt et voldsomt benspænd. Ingen måtte møde ind på arbejde, og ingen måtte komme 

fysisk i kirkens lokaler. Og samtidig var opgaven klar: Kirken skal være tilstede og finde relevante former, ud 

fra det muliges kunst. Vi kommer ikke nærmere på en krigstilstand, i fredstid.  Over natten opstod nye 

kirkelige formater, som vi aldrig har set før. Digitalt og analogt, indendørs og udendørs, for os selv og i 

samarbejde.  

FUV´s undersøgelse ”Når folkekirken skal spille efter reglerne – men uden for banen” (p.17f) stiller mange 

refleksionsspørgsmål. Nogle lyder sådan her: 

”Provsten opleves som omdrejningspunkt for god, særligt mundtlig kommunikation …? Hvordan skal 

provstens rolle være i en eventuel ny nedlukning…?  

Giver (digitale) erfaringer fra coronaperioden anledning til overvejelser i forhold til liturgisk tilskyndelse eller 

forbehold over for folkekirkens fremtidige tilstedeværelse? Giver den anledning til økonomiske, ressource- 

eller kompetencemæssige overvejelser i folkekirken? 

(Hvis forældre mener at barnedåb allerede er forpasset.) Giver en langvarig nedlukning dermed anledning til 

at overveje alternative løsninger?”  

Og vi vil tilføje: 

Opstod der nye mødesteder (nye kirkelige formater) mellem folk og kirke i coronaperioden, som 

folkekirken kan tænke videre i? 

 

Sammen om ansvaret for helheden – provsten som refleksionsgenerator  

Provst og provsti spiller en central rolle for menighedsråd i folkekirken. Senest har FUV´s undersøgelse ”Når 

folkekirken skal spille efter reglerne – men uden for banen” påvist, at provsten var nøgleperson, når 

menighedsråd og præster skulle finde fodfæste i en coronatid. Undersøgelsen ”Forandringer i provstierne 

lll” viser, at provstiet som ramme for samarbejde er så udbredt, at det nu nærmest er undtagelsen, hvis et 

provsti ikke har et eller flere samarbejder mellem menighedsråd. 

Dette peger på, at forventningerne til en provst i dag i høj grad går på både at varetage den daglige drift, og 

at være facilitator for samtaler om det fælles. Som provst er det derfor afgørende at være en habil leder, 

der formår at skabe gode rum, hvor menighedsråd og præster kan indgå i forpligtende samtaler om 

helheden. Samtidig forventes provsten at bidrage som forstyrrelsesimportør, der sørger for, at vi holder 

vinduer åbne i forhold til vores omverden. Bevægelsen har været tydelig de seneste 10 år, hvor såvel 

betænkninger, som kirkelige undersøgelser fra blandt andet FUV, har givet mikrofonen til kirkens 

medlemmer, eller kirkens omverden i bredere perspektiv. Det kender vi senest fra FUV´s rapporter ”Kirken i 

sommerlandet”, eller FUV´s undersøgelse ”Religiøsitet og forholdet til folkekirken 2020”. Og når vi 

indimellem fortsat glemmer at spørge udadtil, og alene evaluerer eller planlægger internt, lyder der 
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berettiget kritik. Vi kan og skal interesse os for, hvordan kirken er, set fra medlemmernes perspektiv, hvad 

enten de er dåbsforældre eller på sommerhusferie. Og ambitionen er det folkekirkelige pejlemærke 

”folkekirkens tilstedeværelse overalt – såvel geografisk som på anden måde”. Som provster etablerer vi 

samtalerum i alverdens forskellige afskygninger. Det sker, når de etablerede lovbefæstede fora får ekstra 

liv, når de samtidig bliver gjort til fælles refleksionsgeneratorer, for det, der er aktuelt i vores 

sammenhæng. Eller det sker, når vi etablerer andre netværk på kryds og tværs, der befrugter dén 

forpligtende samtale, der gør, at vi sammen sørger for, at kirken er tilstede på relevante måder. 

”Forandringer i provstierne lll” viser f.eks., at der nu er skole-kirke-samarbejde i 62 provstier, 

regnskabsførere i 30 og provstiarkitekter i 9 provstier. Overalt arbejdes der med at sørge for, at det 

kirkelige arbejde blomstrer, og placerer sig på de bedst tænkelige steder, hvad enten det er i sognet, i 

pastoratet, eller i samarbejder mellem alle menighedsråd i et provsti. I 75 % af provstierne har provster 

organiseret præsterne i klynger/teams. Det er indlysende, at alt dette kræver tid til god ledelse. Det er 

derfor godt at konstatere, at provsters arbejdsvilkår er blevet en smule forbedret, selvom vi ikke er i mål 

endnu. Der er nu kun én provst, hvis præstedel udgør mere en 60 % af stillingen (i 2015 var det 14). I 37 

provstier er normeringen suppleret i det sogn, hvor provsten er ansat, med en lokalfinansieret præst. 

Samtidig er der nu kun 6 provstikontorer, der er placeret i provsteboligen (i 2010 var det 50 %).   

Med andre ord: den dynamiske provst i det helhedsskabende provsti, hvor tillid og fastholdelse af delegeret 

ansvar bliver nogle af nøgleordene. Og andre buzzwords står i kø for at komme til: netværk, samarbejde, 

dialog, forhandling, fælles retning. (Forandringer i provstierne lll, p.96) 

God ledelse kræver, at man kan kapere en stor grad af usikkerhed. Det sidste år har krævet masser af god 

ledelse, for usikkerheden har været enorm. Som provster har vi siddet som en art stødpudezone, og kunnet 

være tæt på, når præster og menighedsråd ofte har skullet træffe beslutninger med kort varsel, og på 

forholdsvis usikkert grundlag. Som provster har det været en vigtig ledelsesopgave at mindske 

usikkerheden om rammerne, hvor det var muligt, give mod til at være kirke trods usikkerhed, og stå last og 

brast med den kirke eller præst, der kom i klemme i mediestorm eller utilfredse telefonopkald.  

Fælles udfordringer og muligheder de kommende år 

I de kommende år tegner der sig tydelige fælles samfundsudfordringer for os. Blandt de store må regnes 

befolkningens trivsel og den grønne omstilling. Begge dele er samtidig komplicerede og helt fundamentale 

udfordringer for os. Disse udfordringer bør naturligvis indgå i kirkens helhedsperspektiv. 

Internt har vi også en række udfordringer. Her vejer sammenhængskraft på tværs af landet, og på tværs af 

områder med fraflytning og med stor tilvækst tungest. Dette kræver en forpligtende samtale om 

fremtidens kirke, der både har blik for økonomi, præsteressourcer, bygninger og viljen til at finde fælles 

løsninger. Vi bør også arbejde aktivt på at være mere proaktivt tilstede, når vores medlemmer i højere grad 

end tidligere, forhandler om de ønsker at holde fast i deres medlemskab eller som medlemmer benytte sig 

af de kirkelige handlinger. I tilflytningsområder peger flere rapporter på at vi bør fokusere mere på 

tilflyttere, da deres tilknytning til folkekirken er på spil, i forbindelse med flytning.  

Når den politiske ledelse berører de indre anliggender helt ind i kernen 

På ethvert introkursus for folkekirkens nye ansatte, præsenterer vi et organisationsdiagram over 

folkekirken. Alligevel er vi nok mange garvede folk, der i det daglige, næsten har glemt, at folkekirken 

reguleres ved lov. Vi er vant til, at kirkens indre anliggender netop er fredet internt område, uden politisk 

indblanding. Men afstandskrav og lukkede kirkerum aktualiserede det vi nok godt vidste, i teorien, at 

folkekirkens ramme er politisk bestemt.   
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Ledelsesbeføjelsen/beslutningsmagten har derfor været i stats- og sundhedsministeriet. Derfor har end 

ikke bispekollegiet deltaget i beslutninger for folkekirkens arbejde. Kirkeministeriet har varetaget kirkens 

interesser. Der er fordele og ulemper ved den folkekirkelige model - det skal ikke drøftes her. Det er dog 

vigtigt, at vi overvejer om vi har lært noget af de seneste to års krisehåndtering, ledelsesmæssigt.  

Det kunne være spændende at se en grundigere undersøgelse af folkekirkens ledelsesrum under krisen. 

Biskopperne nedsatte tidligt en taskforce. FUV´s rapport ”Når folkekirken skal spille efter reglerne – men 

uden for banen” konstaterer at ”ingen af de to taskforcer havde formel beslutningskompetence, de var ad 

hoc nedsat og [opererede ikke] med baggrund i regler…men at de to taskforcer førte dialoger, 

koordinerede og kommunikerede under biskoppernes ledelse.” Det er naturligvis helt korrekt. 

Det vil være interessant at læse et studie der undersøger hvilken organisatorisk rolle taskforce har haft 

principielt og reelt. Taskforce blev en forbindelseskanal, hvorigennem information kunne gå til kirkens 

aktører om nye og kommende retningslinjer, og omvendt. Vi kunne fortælle kirkeministeriets repræsentant 

om de faktiske udfordringer, dilemmaer og ønsker fra den aktuelle kirkes dagligdag. Af gode grunde blev 

der således aldrig ført nogen form for forhandlinger om åbning/stramning på taskforce møderne. Dette 

betyder indlysende, at ingen af de klassiske kirkelige aktører, Præsteforeningen, LaM, biskopperne eller 

Provsteforeningen havde nogen adgang til det ledelsesrum, hvor beslutninger for folkekirken blev truffet. 

Bortset fra den indirekte at sinde kirkeministeriets repræsentant på mødet, til at tale godt for de 

synspunkter, vi fremførte på mødet.  

Nogle få gange henvendte Taskforce eller biskopperne sig til de kirkepolitiske ordførere, med henblik på at 

fremme kirkens interesser. Det samme gjorde Provsteforeningen og LaM. Om folkekirkens aktører i 

tilstrækkelig grad har taget det faktum, at beslutningerne bliver truffet politisk, ad notam undervejs, må 

være et åbent spørgsmål. I lange træk har der været konsensus om, at der blev strammet hhv. slækket helt 

tilpas på folkekirkens område. Tidspunkter, hvor vi kunne have overvejet at have arbejdet på et større 

politisk pres på beslutningerne, er f.eks. lukning af samtlige af kirkens bygninger, den mærkelige politiske 

slingrekurs omkring kirken op til jul, det strammere regelsæt om sang i kirken op til sommerferien 2021, 

samtidig med, at der er åbnet helt op i det almindelige liv ved bryllupper, begravelser etc.  Vi er ikke vant til 

at yde politisk pres for at fremme folkekirkens sag.  

Spørgsmål til drøftelse: 

Skal kirken yde mere politisk pres, i en lignede situation? I givet fald – hvem og hvordan? 

Er der brug for særlig kommunikation og intern ledelse i en krise? 

Som provster var vi i allerforreste række, og mærkede straks at vi savnede en enstrenget intern 

kommunikationslinje i folkekirken i en krisetid. Alle har hver på deres post, stået på tæer for så god og 

fyldestgørende kommunikation som muligt, og alligevel har det været mere end utilfredsstillende i praksis. 

Himmelråbende var det, at konfirmandforældre kunne læse om udskudte konfirmationer samtidig med, at 

præsterne måske opdagede det i den almindelige dagspresse, eller aflysningen af julegudstjenester, der 

blev meldt ud til offentligheden før mødet med kirkeministeren var afsluttet, og der var gået besked internt 

i folkekirken. Så en ønskeliste til en fremtidig intern kommunikation kunne lyde sådan; 

• Den interne kommunikation skal sørge for at alle præster, menighedsråd og ansatte er 

informeret om ændringer, før det kan læses i dagspressen. 

• Den interne kommunikation skal sikre, at der vejledes ens, uanset hvilket stift man hører til.  
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• Den interne kommunikation skal mindske usikkerheden lokalt. Et par gange udsendte 

biskopperne anbefalinger, som gav bud på hvordan kirken kunne agere. Disse meldinger var 

meget gavnlige og aflastende for langt de fleste menighedsråd og præster. 

• Den interne kommunikation giver bud på fortolkningsrummet i de kirkeministerielle 

udmeldinger, så den lokale kirke får hjælp til den svære balancekunst i en krisesituation. 

Dermed vil den interne kommunikation bidrage til at kvalificere de lokale beslutninger og 

mindske usikkerhed. 

• Den interne kommunikation skal skabe overskuelighed i nugældende regler, og sikre, at de er 

lettilgængelige. Mange søgte til LaMs gengivelse af reglerne, der var mere brugervenlige end 

de officielle vejledninger.  

Og hvem skal så varetage den interne kommunikation? En folkekirke, der er ledet nedefra betyder 

principielt at ingen har mandat til at gøre det. Et par gange udsendte biskopperne fælles anbefalinger. 

Ligesom de på et tidspunkt begyndte at sende en fælles meddelelse ud efter hvert taskforce møde, med en 

kort redegørelse for ændringer, eller forventede ændringer. Disse fælles skriftlige meldinger var yderste 

værdsatte.  

Hvem der i en kommende krise skal varetage den fælles interne kommunikation, kan naturligvis diskuteres. 

Men, at det var og er et presserende behov, virker for Provsteforeningen indlysende. Ud over intern 

kommunikation, er det ledelsesmæssigt oplagt at overveje, om det vil gavne folkekirken i en krisesituation, 

at have en kirkelige solnedgangsklausul. Så nogen (f.eks. biskopperne) fik mandat til at træffe 

krisebeslutninger på hele kirkens vegne. Spørgsmålet må være, om det er til nogens gavn, at 

konfirmationsdatoer og lignende skal træffes i den enkelte kirke. Det er det naturligvis under normale 

omstændinger. Men i en krisesituation virker det som selvmål, når vi i den ene kirke ihærdigt skal 

argumentere for, at vi har valgt at gennemføre konfirmationsgudstjeneste i juni, og i naboprovstiet skal 

argumentere for at vi har valgt at skubbe den til august.  

Spørgsmål til drøftelse: Kræves der nye redskaber og arbejdsformer og flere ressourcer for den enkelte 

provst i ”halen” af de ovennævnte emner, såsom legio nye samarbejdspartnere, nationale udfordringer 

som grøn omstilling og ikke mindst kommunikationshåndtering i en krisetid? 

 

Differentieret vedligeholdelse af kirkebygninger og udligningsordning 

Det overordnede tema for provsternes årsmøde i 2020 er nu ved at blive ”trukket i arbejdstøjet”. Der er 

nedsat en styregruppe, med biskop Marianne Gaarden som formand. Desuden er der nedsat en 

følgegruppe og 4 stifter, nemlig Ålborg, Ribe, Viborg og Lolland-Falster, er repræsenteret i processen. I 

styregruppens kommissorium angives formålet som det ”at understøtte en fleksibel og transparent 

prioritering af midler i sogne og provstier, så vedligeholdelse og kirkeliv balanceres til gavn for kirkens liv og 

vækst”.  

Målsætningen er at udvikle 4 konkrete redskaber til en differentieret vedligeholdelse.  

• For det første et kategoriseringsværktøj.  

• For det andet strategier for det videre arbejde med kirkebygningerne inden for de forskellige 

kategorier.  
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• For det tredje en metode til etablering af anvendelsesplaner for lokale kirker (et 

dialog/procesværktøj).  

• For det fjerde et materiale til formidling af værktøjet i provstier og menighedsråd. Projektet 

løber fra foråret 2021 til 31.3.2023 

Provsteforeningen vil følge processen med stor interesse og hilser projektet meget velkomment, da der 

tydeligvis kaldes på redskaber og nye former for tilgange til de kirkebygninger, der fortsat ligger smukt i 

landskabet og minder os om en stor og rig kulturarv, men som, de facto, har færre og færre 

folkekirkemedlemmer, der bor rundt om dem og benytter dem -  og lavere og lavere indtægtsgrundlag at 

blive vedligeholdt for. Denne helt konkrete virkelighed for mange landsogne og landprovstier er det på høje 

tid, at vi forholder os til, ikke bare lokalt, men også på nationalt plan. 

I Viborg Stift har alle provster sammen set på de demografiske og økonomiske nøgletal, og givet hinanden 

håndslag på at et provstis problem er alles fælles udfordring. Vi må sammen se virkeligheden i øjnene og 

indgå i forpligtende samtaler. Det er helt afgørende, at det ikke er det enkelte provsti, der lades alene med 

sådanne grundvilkårsproblemer. Det peger på, at vi også på landsplan, og i provsternes fælles regi må holde 

fast i, at følgende spørgsmål rundt om udligningsordningen løbende drøftes: 

• Hvilke analyser og overvejelser foretages der? 

• Hvilken udvikling ser vi de næste 10 år? 

• Hvad kan og skal der til, for at økonomien tilpasses i provstier, hvor der har været stor 

minusvækst i befolkning og medlemstal? 

• Og hvad skal der til, for at økonomien tilpasses i provstier med ekstraordinær vækst? 

• Hvordan sikres det at vi ikke får et kirkeligt a og b-hold? 

 

De fælles opgaver – hvordan sikrer vi, at de løftes og finansieres? 

En kirke der er ledet nedefra er god til at løse lokale udfordringer. Men hvordan sikrer vi økonomi til 

folkekirkens fælles anliggender? Hidtil har der været to veje at gå. Den ene vej er at danne 

stiftssamarbejde, som det er set med Folkekirke og Religionsmøde eller Sjælesorg på nettet. Her betaler de 

deltagende stifter. Dette kræver hver gang et temmelig stort arbejde, og en selvstændig struktur. Den 

anden vej søges der midler i fællesfondens omprioriteringsmidler. Ad denne vej er der netop bevilliget 

penge til ”Bliv præst” projektet og til ”Grøn omstilling”. Det er tydeligt, at der kommer flere og flere 

relevante fællesopgaver, som naturligt skal løses på landsplan. Det udfordrer imidlertid fællesfondens 

omprioriteringsmidler. Disse midler tilvejebringes ved de såkaldte 2 % besparelser. Men efter mange år 

med 2 % besparelser, er der hos mange af folkekirkens modtagere af fællesfondsmidler, skåret så langt ind 

til benet, at der ikke længere er noget at spare af. Det betyder at der jævnt hen søges om 

genopretningsmidler, og det bevilliges. Så den ene udfordring er at finde en ny vej at sikre penge til 

fællesfondens omprioriteringsmidler. Den anden overvejelse går på om vi har brug for særligt at indhegne 

en sum penge, til relevante fælles opgaver, også som blivende driftsudgifter. Fælles nationale opgaver 

kræver fælles indsats. Dette er en udfordring, som budgetfølgegruppen har indledt drøftelser om. 
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Grøn omstilling 

Efter seneste folketingsvalg rykkede den grønne omstilling klart op på den fælles dagsorden. Regeringen 

udarbejdede et forståelsespapir med støttepartierne som grundlag for regeringens arbejde. I dette papir 

indgår bl.a. aftaler om en ny klimalov, klimahandlingsplan, biodiversitetspakke, sikring af drikkevand m.v. 

Folkekirken er også del af regeringens vision om en grøn samfundsomstilling. Siden har kirkeministeren 

konkretiseret sine visioner for en grøn fremtid for folkekirken og har på møder med folkekirkens 

interessenter, herunder Provsteforeningen, drøftet, hvordan man fra politisk hold og i dialog med 

folkekirkens interessenter kan bidrage til yderligere fremme af grøn forvaltning af folkekirkens bygninger og 

arealer gennem tværgående (landsdækkende) initiativer.  

På baggrund af disse indledende øvelser og markeringer fra forskellige side, er Provsteforeningen gået 

aktivt ind i arbejdet med henblik på at fremme den grønne omstilling med det sigte at holde fokus på de 

fora og platforme, hvor ansvaret for fælles prioriteringer og beslutninger ligger – hos provstiudvalg, 

budgetsamråd og menighedsråd. Hvor vi er enige om opgaven - at fremme den grønne omstilling, er det 

afgørende at finde initiativer, der netop støtter beslutningstagerne lokalt.  

Parterne er enige om, at den lokale indsats skal understøttes gennem tværgående initiativer på landsplan 

med henblik på forankring og koordination af indsatsen, samt med henblik på at skabe incitamenter hhv. 

fjerne eventuelle lovgivningsmæssige hindringer for den grønne omstilling. 

Det lokale engagement og bevidstheden om bæredygtige løsninger og grøn forvaltning i folkekirken 

iagttager vi i Provsteforeningen allerede som generelt høj - men skal folkekirken også bidrage til fx en 

reduktion af co2-udledningen, som kan sammenlignes med omverdenen, kan en fælles indsats gøre en 

forskel. Således ønsker vi i den nedsatte arbejdsgruppe at stille redskaber til rådighed for menighedsrådene 

til at inddrage energiforbrug og bæredygtighed sammen med de økonomiske effekter i planlægning af 

nybyggeri, vedligeholdelse, renovering og daglig drift af folkekirkens bygninger og kirkegårde. 

Fra ovennævnte arbejdsgruppe er der fremsendt en ansøgning om finansiering af et foreløbig 4-årigt 

projekt med henblik på at indløse målsætningen. Hele programforløbet kendes ikke fra starten; det vil 

løbende udvikles i takt med, at der indsamles viden og høstes erfaringer. I løbet af efteråret 2021 vil 

programmet begynde at materialisere sig, ligesom de ressourcer som stilles til rådighed lokalt, vil blive 

defineret og konkretiseret. 

Samarbejdet i arbejdsgruppen har været præget af klart manglende behov for at positionere sig med 

baggrund i det bagland man måtte referere til og præget af stor grad af forståelse for, at her er der en 

fælles opgave, som man er enige om skal løses.  - At arbejdet har været så målrettet som tilfældet har 

været, skyldes givetvis, at den grønne omstilling ikke længere kan anskues at være et partipolitisk projekt, 

men deles, ikke alene, af stort set af alle folketingets partier, men også af befolkningen, det private 

erhvervsliv og civilsamfundets mange organisationer. Det er, set herfra, glædeligt, at denne befolkningens 

forventning også slår igennem som en beslutsomhed i denne sammenhæng.  

Og så er det i øvrigt interessant at følge, om vi af denne proces kan lære, i højere grad at fokusere på 

”opgaven” og ikke den interne positionering i det folkekirkelige landskab. 

 

Spørgsmål til drøftelse: hvordan fremmer Provsteforeningen bedst provsternes og provstiernes viden og 

feedback i forhold til projektet? 
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Løn 

Løn og arbejdet for oprykning af de sidste 18 LR 36 provster til LR 37 har fyldt rigtig meget i bestyrelsens 

arbejde det sidste år. Til OK18 havde vi sammen med Præsteforeningen udarbejdet et stærkt oplæg til to 

nye løngrupper 4 og 5, som ligger i naturlig forlængelse af præsternes Løngruppe 1, 2 og 3. Det blev blankt 

afvist. 

Til OK21 havde Præsteforeningen og vi igen arbejdet og argumenteret hårdt for alle provsters oprykning til 

LR37. Det var rejst som et hovedkrav. Vi havde en egenfinansiering af provstepuljen med i baglommen. 

Præsteforeningen, provster, biskopper, AC og KM var alle enige om det rimelige i kravet og det uholdbare i, 

at med oprykningen af foreløbig i alt 104 præster til LG3,1 og LG3,2 så var lønforskellen til LR36 minimal 

eller forsvundet. 

Der lægges til stadighed nye opgaver i provsternes opgaveportefølje, senest afholdelse af lønsamtaler. For 

dette arbejde kræver vi en merhonorering i forhold til LG3,1+2, som hverken har ledelsesopgaver, 

tilsynsopgaver eller økonomiansvar. Til alles store frustration afviste MEDST igen kravet blankt. 

Præsteforeningen provster, biskopper, AC og KM er uforstående over for denne skuffende afvisning, men 

det giver os ikke flere penge til oprykning. I juni 2021 arbejder Præsteforeningen stadig på AC’s anbefaling 

på snarest muligt at få et møde i stand med MEDST, hvor kravene genfremsættes.   

Ved de lokale lønforhandlinger i efteråret vil der som vanligt blive forhandlet ud fra provstepuljen (puljen er 

opstået ved de provstelønbesparelser, der er opstået ved nedlæggelse og sammenlægning af provstier 

siden kommunal- og strukturreformen i 2007). Provstepuljen er lokalt anvendt til at give et udligningstillæg 

til nogle LR36 stillinger, men den er langt fra stor nok til at kunne løfte alle 18, og udligningstillægget 

ændrer ikke på, at de 18 stadig pensioneres fra LR36.  

Cheflønsaftalen eksisterer stadig, men cheflønspuljen er afskaffet. Det betyder at hvis cheflønsaftalen skal 

udmøntes i lokallønsaftaler, så er der kun præstebevillingen at hente midlerne fra. Provsteforeningens 

bestyrelse har derfor varslet over for biskopperne og Præsteforeningen at vi ved de kommende lokale 

lønforhandlinger i efteråret 2021 forventer at kunne få del i præstebevillingen, så alle LR36 provster kan få 

et udligningstillæg. Vi forventer, at biskopperne, der sidder for bordenden, har endog meget stærkt fokus 

på, at deres LR36 provster tilgodeses først. Det ændrer stadig ikke på, at LR36 fortsat pensioneres fra LR36, 

derfor fastholdes kravet om alle provsters oprykning til LR37 med uformindsket styrke. 

I 2021 indgik KM og Præsteforeningen en aftale om lønpolitik for præsterne. På trods af at den indeholder 

mulighed for lønsamtaler mellem præst og provst, så blev provsteforeningen ikke hørt inden 

aftaleindgåelsen, hvilket vi har protesteret over. 

Der forventes også indgået en lønpolitik mellem KM og Præsteforeningen for provster, men tidsplanen er 

p.t. ukendt. Provsteforeningens bestyrelse rykker for en tidsplan. 

Det stærke fokus på oprykningen til LR37 har ikke fjernet bestyrelsens ønske om generelt bedre honorering 

af provstearbejdet. Set over de sidste 15 år er der til stadighed blevet lagt nye opgaver på provsternes 

bord, og behovet for øgede lønmidler til udmøntning af cheflønsaftalen i lokale personlige kvalifikations- og 

funktionstillæg er kun vokset over årene. 

Præsteforeningen som provsternes forening 

Provsteforeningen og bispeforeningen har drøftet provsters og biskoppers interessevaretagelse i 

Præsteforeningen. Der er en række felter, hvor vi har fælles ønske om en bedre interessevaretagelse.  
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Vi vil invitere til møde med Præsteforeningen, med henblik på en styrkelse af ledelsens 

interessevaretagelse af vores forening. Det sigter på en styrkelse af kontakten, f.eks. ved særlige 

medlemsmøder stiftsvis for provster og biskopper, et årligt virtuelt møde for alle provster, hvor generelle 

spørgsmål og udfordringer kan drøftes, samt klarhed over, hvem der, i Præsteforeningen varetager vores 

interesser, i tilfælde af konflikt mellem en provst og en præst eller en provst og en biskop, så der er 

vandtætte skodder og en klar funktionsadskillelse, når Præsteforeningen yder sekretariatsbistand. 

Spørgsmål til drøftelse: Hvad er interessen for yderligere et medlemsmøde om året med 

Præsteforeningen? Kan vi gøre mere for at holde biskopperne skarpe på provsternes lokalløn og 

løndannelse i det hele taget? 

Præstemangel 

At der mangler præster er efterhånden en bredt anerkendt problemstilling. I udkanterne mærkes det mest. 

Her oplever man meget lange vakanceperioder med flere genopslag af ledige embeder. Som emeritus er 

det vanskeligt at få fred til at ”holde op”. 

Provst Viggo Thomsen i Frederikshavn har opgjort tal på antal præster, der er gået på pension i perioden 

2018-2020. Det tal er 298. I samme periode har 198 afsluttet pastoralseminariet. 

Samtidig har man mange steder i landet oprettet nye lokalfinansierede embeder. Der er simpelthen flere 

præsteembeder end præster. En opfordring til at ændre dimensioneringsreformens konsekvenser blev 

afvist, mens en ny alternativ akademiker-teologuddannelse fik overraskende mange ansøgninger. 

Provsteforeningen er fortsat aktiv og medvirker i alle sammenhænge hvor der arbejdes for at få flere unge 

til at søge ind på teologi med den hensigt at blive præster, hvor der søges at motivere teologistuderende til 

at vælge at ville søge embede osv. Og provsteforeningen deltager i udvalgsarbejdet bag den samlende og 

koordinerende indsats i projekt ”Blivpræst/Folkekirken som attraktiv arbejdsplads”, hvor der netop er 

bevilget midler til en projektansættelse. 

Og måske vigtigst: provsteforeningen har fortsat fokus på, at en ordentlig løndannelse er vigtig for at 

præstearbejdet kan være attraktivt. 

 

Provstiudvalg i fremtiden 

I en efterhånden lang årrække har provstearbejdet kaldt på efter- og videreuddannelse, og vi har, i den 

forbindelse, fået helt afgørende redskaber i hænde til et meget mangfoldigt arbejdsfelt, der bestandigt 

udvikler sig i nye retninger. Efter- og videreuddannelse er med andre ord blevet en fuldstændig given, 

forventet og nødvendig del af det at være provst. I forlængelse af det rejser der sig nu en overvejelse om, 

hvorvidt provstens nærmeste samarbejdspartner, provstiudvalget, også burde have overordnede 

muligheder for et introducerende og tematiserende uddannelsestilbud til arbejdet i provstiudvalget. 

Folkekirkens stærke og grundlæggende væsentlige tænkning ”fra neden” ændrer sig i disse år til, at det ikke 

længere ”kun” er menighedsrådene, der vil og kan tage initiativer til nye og nødvendige tiltag. I de fleste 

provstier landet over stilles provstiudvalgene overfor mange økonomiske udfordringer og initiativer, der 

ikke kan bæres eller løses alene på menighedsrådsniveau. Eksemplerne er mangfoldige: hvordan skal 

præsteboligerne se ud i fremtiden, hvordan skal grøn omstilling bæres i den lokale økonomi, hvilken 

lånepolitik skal man have i et økonomisk trængt provsti, hvor giver det mening, at en kommune og et 
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provsti arbejder sammen om geronto-området, de sociale tilbud og kulturelle tiltag – bare for at nævne 

nogle få områder. Provstiudvalget er ikke længere (kun) et økonomisk udvalg, der skal fordele sol og vind 

lige til de enkelte kirkekasser i et ligningsområde – de er, sammen med provsten, blevet den 

”samtalestation”, hvortil og fra rigtigt mange komplekse (sam)arbejdsformer og problemstillinger flyder. 

Der er en stejl læringskurve for en nyslået provst, men denne har dog mange år foran sig, til at lære faget 

og udfordringerne at kende til bunds. Provstiudvalget skal, i princippet, hoppe ud i en ligeså stejl, men langt 

kortere læringskurve. At ville efteruddanne og/eller videreuddanne frivillige kan med sikkerhed vække en 

nødvendig og intens debat, men spørgsmålet er, om fremtidens provstiudvalg kan løfte deres, i stigende 

grad, komplekse og videnstunge opgaver uden uddannelse? Et provstiudvalg kan og skal ikke have 

provstens specialviden, men en metaintroduktion til den samfundsvirkelighed de skal operere i samt en 

introduktion til folkekirkens økonomi, nationalt og lokalt, ligger lige for. Vi har ikke noget Columbusæg i 

støbeskeen, men ser det som en opgave, der naturligt bør løses i samarbejde med FUV, KM og LaM. 

Spørgsmål til drøftelse:  

Præstemangel: Hvordan og i hvor høj grad skal vi/er der fortsat behov for at fokusere på præstemangel? 
Provstiudvalg i fremtiden: Hvilke behov for uddannelse/læring i nye provstiudvalg ser I? 

 

Tak til samarbejdspartnerne  

Mange andre temaer kunne nævnes i årsberetningen. Til slut vil vi gerne takke alle de mange vi i årets løb 

samarbejder med i udvalg og løbende kontakt om den fælles kirke. Tak til kirkeminister Joy Mogensen, 

Kirkeministeriets ledelse og medarbejdere, Landsforeningens bestyrelse, Præsteforeningen, 

Provstisekretærforeningen, de faglige organisationer, FUV og provsteudannelsens leder, Erling Andersen. I 

årets løb har vi haft glæde af mange gode digitale møder, og ser nu rigtig meget frem til at mødes fysisk 

igen. Tak for tillidsfuldt samarbejde, tak for godt med og modspil, det gør folkekirken god, at vi ser den fra 

så mange forskellige synsvinkler.  

Vi ser frem til godt samarbejde i det kommende år. 

Annette Brounbjerg Bennedsgaard 

Jørgen Christensen 

Kirsten Kruchov Sønderby 

Esben Thusgård 

Line Skovgaard Pedersen 

Betty Ahrenfeldt 

 


