
Hvad rører sig i Haderslev Domprovsti? 
 
Mindre ligningsbeløb end forventet 
Som følge af stigningen i hele samfundsøkonomien havde PU forventet en stigning i ligningsmidlerne. Som i 
flere andre kommuner er regeringens politik med at opkræve mindre skatter slået igennem, så der også på 
det kirkelige område er mindre til rådighed.  
Kirkeskatten er nogenlunde på niveau med de foregående år. Der er altså ikke et decideret fald, men 
omkostninger stiger alligevel.  
 
Fokusere indsatsen på forkyndelsesmæssige tiltag 
PU har altid haft fokus på forkyndelsesmæssige tiltag, men de økonomiske forhold har medvirket til at 
skærpe fokus på dette forhold. Vi kan nemlig ikke længere gøre alting samtidigt. Der må på en stærkere 
måde prioriteres og på det bygningsmæssige område søger vi at tænke ”langsigtet prioriteret.” Det 
indebærer bl.a. en samtale med kommune og menighedsråd om at langtidsleje eller købe lokaler på små 
eller lukningstruede folkeskoler. Det er til glæde for lokalsamfundet, gør skolens økonomi bedre og giver 
billigere lokaler for kirken. Fra Vedsted sogn har vi erfaret, at det også styrker samspillet mellem kirken, 
institutioner samt de lokale foreninger.  
 
Udviklingsplaner på kirkegårde: 
Vi er helt klar over, at dette er et fælles opmærksomhedspunkt i alle provstier. PU har anmodet alle 
menighedsråd om at estimere de personalemæssige konsekvenser af udviklingsplanerne. Vi er klar over, at 
dette ikke i sig selv skaber de store ændringer, og agter derfor at holde en række møder samt sørge for at 
menighedsrådene kan have sagkyndig bistand til opgaven.  
 
Domkirken renoveres 
Den største enkeltudgift i disse år er renoveringen af Domkirken. Den blev sidst kalket i 1980’erne og de 
forgangne års daglige brug har sat sig sine spor. Den samlede omkostning er på over 17 mio. kr.  
Hele stiftet vil kunne mærke det, for hovedskibet og halvdelen af søndre sideskib er lukket fra slutningen af 
maj 2019 – maj 2020.  
 


