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Sønderborg Provsti  

I Sønderborg Provsti kører dagligdagen fint – vi har været optaget af 11. november i forbindelsen med 

afslutningen af 1. verdenskrig.  

 

Året: 

2018 startede med ansættelse af ny sekretær, efterfulgt af nye IT-systemer. 

Lige før sommeren var der valg - Det nye provstiudvalg er kommet godt fra start og har haft nogle gode 

arbejdsmøder, der er aftalt et seminar i januar, for at fordybe sig i hvilken retning provstiudvalget vil gå. 

Derudover har man under budgetsamrådet besluttet sig for at oprette en forsøgsordning omkring ”fremtidens 

kirkegård i balance”. 

 

Der arbejdes målrettet på at blive et godt provstiudvalg med visioner. 

 

Kolding Provsti 

Sognebesøg. 

En lørdag hvert forår og efterår tager provstiudvalget på sognebesøg i provstiet. 

Lørdag den 29. september mødtes provstiudvalget med menighedsrådet i et par sogne for at se og høre, hvad 

der rører sig i netop deres sogn.  

Det er altid rart at have et uformelt møde uden dagsorden og er en god hjælp i det videre arbejde i 

provstiudvalget.  

Besøgene var typisk 1½-2 timer pr. sogn. 

Næste sognebesøg er planlagt til lørdag den 6. april 2019. 

 

Trinity-kursus 

Kolding Provsti afholder hvert efterår et større arrangement for menighedsråd og medarbejdere. 

Hvert 4. år er der kursus på Trinity og i år blev det afholdt fredag-lørdag 26.- 27. oktober. 

På dette kursus blev tallene for den nye provstiprofil præsenteret af Sille Fusager fra Kirkefondet.  

Tallene og oplysningerne fangede deltagernes interesse, og alle har nu mulighed for at dykke ned i 

sogneprofilen på provstiets hjemmeside. 

Sognene er meget forskellige og man kan nu hver især vurdere det fremtidige indsatsområde. 

Opmåling og registrering af kirkegårde 

Alle kirkegårde er i løbet af 2018 blevet opmålt og registreret digitalt. 

 

Hjælp til sognene. 

Det har længe været et stort ønske at der skulle mere hjælp til menighedsrådene og kontaktpersonerne. 

Sognene i provstiet vil derfor ansætte en person, der kan supplere den nuværende personalekonsulent for at 

lette arbejdet som arbejdsgiver i sognene. 

Energikonsulent. 

Provstiet har lavet en aftale med en energikonsulent for alle sognene. Det er samme konsulent som betjener 

Hedensted Provsti. 

 

Hedensted provsti 

Af ny interesse: 

Fokuspersoner – Provstiudvalget har ønsket at gøre vejen mellem PU og MR kortere og give mulighed for 

en mere udbygget hjælp til mr i div. sager. Medlemmerne i PU er derfor blevet fokusperson for et antal 

sogne. Fokuspersonerne er på vej rundt på besøg til mr.møder for at fortælle om PUs arbejde, lytte til hvad 

der er på færde i mr, og tale om fælles anliggender. Fokuspersonen fra provstiudvalget kan senere komme ud 



 

og deltage i møder, hvis der er projekter eller andet, der kræver særlig vejledning eller hjælp.  Mr. får at vide 

at provst og sekretær naturligvis stadig kan kontaktes. 

 

Forsøg med præstegårde (forsøgsramme 5). 

Prrovstiudvalget overtager fra 2019  ansvaret for 2 præstegårde. Indtægter og udgifter er taget ud af budgettet 

for de pågældende kirkekasser og lagt ind i PUK. Der arbejdes på at aftale arbejdsgange for den løbende 

vedligehold samt sikre ordninger omkring pasning af have/rengøring mv. 

Hvis andre provstier deltager i forsøgsramme 5, så kontakt os gerne. 

 

Orgelskole -  Provstiudvalget forsøger at få gang i en orgelskole i provstiet med midler fra kirkelivspuljen. 

Vi kan se frem til en mangel på organister og vikarer, og ordningen skal få interesserede klaverelever eller 

andre til at tage orgeltimer. Der samarbejdes med kommunens musikskole. 

 

Fortsættelse fra tidligere: 

Organister og gravere - Facilitere erfa, inspiration og samarbejde organister imellem og gravere imellem. 

Implementering af ændringer på kirkegårdene 

Energitekniker - Provstiets energitekniker besøger alle kirker, sognegårde og præstegårde 

 

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.  
 

 

 

 



 

Deltagerliste  

Navn Er medlem af: 

Børge Munk Povlsen Fredericia provstiudvalg 

Torben Venndt Fredericia provstiudvalg 

Poul-Erik Poulsen Fredericia provstiudvalg 

Hanne Sørensen Fredericia provstiudvalg 

Karina Dahlmann Fredericia provstiudvalg 

Martina Andreassen Fredericia provstiudvalg 

Hanne-Birgitte Kristiansen Hedensted provstiudvalg 

Henning Nielsen Hedensted provstiudvalg 

Henrik Birch Rasmussen Hedensted provstiudvalg 

Jette Heller Hedensted provstiudvalg 

Verner Rud Nielsen Hedensted provstiudvalg 

Nancy Poulsen Hedensted provstiudvalg 

Dorte Volck Paulsen Vejle provstudvalg 

Jens Anton Pedersen Vejle provstudvalg 

John Skodsborg Vejle provstudvalg 

Jens Berg Vejle provstudvalg 

Bjarne G. Bagge Vejle provstudvalg 

Ejner Simonsen Egtved Sønderborg provstiudvalg 

Frede Mørch Pedersen Sønderborg provstiudvalg 

Jens F. Sørensen Sønderborg provstiudvalg 

Erik Kring Olesen Kolding provstiudvalg 

Astrid Dinesen Kolding provstiudvalg 
Svend Buchvaldt Kolding provstiudvalg 
Knud Leth Nielsen Kolding provstiudvalg 
Jens Aksel Friis Kolding provstiudvalg 

Kjeld Sørensen  Aabenraa provstiudvalg 

Anna Kristine Schumacher Aabenraa provstiudvalg 

Jes Iversen  Aabenraa provstiudvalg 

Ove Steiner Rasmussen Haderslev Stiftsråd 
Alex Harttung Haderslev Stiftsråd 
Karen Sundbøll  Haderslev Stiftsråd 
Grete Wigh-Poulsen Haderslev Stiftsråd 

Per Søgaard Haderslev Stiftsråd 

Torben Hjul Andersen  Haderslev Stifsråd  
Søren Kallestrup  Haderselv Stiftsråd  

Erik Høgh  Haderslev Domsogns provstiudvalg  

Ulla Toft  Haderselv Domsogns provstiudvalg  

Arne Corydon  Haderslev Domsogns provstiudvalg  

Bent K. Andersen Haderslev Domsogns provstiudvalg 

Marianne Christiansen  Haderslev Stift  

Lars Christian Kjærgaard  Haderslev Stift  

Mette Hee Læborg  Haderslev Stift  

Annelise Mohr  Haderslev Stift  

Inge Lindhardt Mikkelsen Oplægsholder  

 


