Landsforeningen af menighedsråd
Landsforeningen er interesseorganisation for menighedsråd i Danmark. De yder råd og vejledning til lokale
menighedsråd og varetager menighedsrådenes interesser i mange forskellige sammenhænge. Desuden udbyder landsforeningen kurser for menighedsråd.
Læs mere på www.menighedsraad.dk
Se også www.godtfrastart.dk

STARTpjecer
fra Kolding Provsti

FIND RUNDT
i FOLKEKIRKEN

Dit lokale sogn eller pastorat:

Stiftsråd

Landsforeningen består af ca. 50 distriktsforeninger.
Den lokale hedder Distriktsforening af Menighedsråd i
Kolding Provsti. Det er et lokalt debat- og idéforum, der
også udbyder kurser. Distriktsforeningen har ikke egen
hjemmeside, men kan kontaktes via formanden.
• Formand Jørgen S. Dahl
Tlf. 2442 6488, Mail jsdahl@adslhome.dk
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INFORMATION

Find rundt i folkekirken
Som valgt menighedsrådsmedlem har man til opgave at
fremme den kristne menigheds liv og vækst i den danske
evangelisk-lutherske folkekirke. Men hvordan er det nu
kirken hænger sammen med provsti, stift og kirkeministerium? Denne pjece forsøger at give dig overblik, så du
kan finde rundt i den danske folkekirke.

Kolding Provsti
Geografisk er Kolding Provsti sammenfaldende med Kolding kommune og består derfor af alle sogne i kommunen. Tilsammen er der 31 sognekirker, 30 sogne og 24
menighedsråd i Kolding Provsti. Desuden er der to valgmenigheder i kommunen.
Kolding Provsti kalder sig et provsti på vej. Det understreger, at målet er at udvikle sig sammen med den virkelighed provstiets kirker skal fungere i. Udviklingen sker i tæt
dialog med menighedsråd og præster, og forhåbentligt er
Kolding Provsti på vej i den rigtige retning.
Kolding Provsti ledes af provst Grete Wigh-Poulsen. Det er
hendes opgave at støtte op om arbejdet i de lokale menighedsråd, føre tilsyn med præster og med folkekirkens
bygninger, forvalte økonomien sammen med provstiudvalget samt varetage ledelsesopgaver som fx MUS og APV
for præster. Ved siden af sin gerning som provst er Grete
Wigh-Poulsen sognepræst i Sankt Nicolai Sogn.
• Provst Grete Wigh-Poulsen
Tlf. 2167 9276, Mail gwp@km.dk
• Provstisekretær Jette Bruhn Kongsted
Tlf. 7631 2300, Mail jebk@km.dk
Provstiudvalget består udover provsten af 1 repræsentant for præsterne samt 6 medlemmer valgt af menighedsrådene i provstiet. Provstiudvalget har til opgave at
koordinere den lokale økonomi. De fastsætter rammer for
sognenes budgetter, størrelsen af den lokale kirkeskat og
skal godkende en række af menighedsrådenes beslutninger vedr. ansættelser, bygninger og økonomi.
• Formand Erik Brixen Olesen
Tlf. 2339 1330, Mail bisp32@mail.dk

Kolding Provsti har ansat forskellige fagfolk, som menighedsrådene kan trække på:
• Bygningskyndig Troels Hansen
Tlf. 4019 8877, Mail th@chr-kaj.dk
• Byggesagskonsulent Annie Engrob Knudsen
Tlf. 4056 9425, Mail anek@km.dk
• Diakoni koordinator Hanne R. McCollin
Tlf. 2498 9700, Mail hrm@km.dk
• Energikonsulent Brian Hedegaard
Tlf. 4028 0160, Mail brian@hedensted-vvs.dk
• HR konsulent
• IT konsulent Svend Erik Andersen
Tlf. 2018 6070, it.kolding.dk@gmail.com
• Kirkernes regnskabskontor
Tlf. 7631 2301, Mail kontor@krkp.dk
• Personalekonsulent Jacob Lysemose
Tlf. 2258 2911, Mail jlh@km.dk
I Kolding Provsti er der etableret samarbejde på tværs af
sognene omkring en række aktiviteter.
Læs mere i pjecen Samarbejde i Kolding Provsti eller på
www.koldingprovsti.dk.

Haderslev Stift
Kolding Provsti er et af 7 sydøstjyske provstier, der sammen med Sydslesvig udgør Haderslev Stift. Biskop og stiftets administration holder til i Haderslev, hvor domkirken
ligger.
Marianne Christiansen er biskop over Haderslev Stift. Det
er hendes opgave at vejlede menighedsråd ved præstevalg, ordinere og føre tilsyn med præster samt opmuntre
og inspirere sognene.
Stiftets administration yder rådgivning til menighedsråd
om lokalplaner og byggesager, om kommunikation og
presse samt om løn og personale. Menighedsråd kan frit
benytte stiftets ekspertise, men sagerne går altid gennem
provstiet. Provstierne kan desuden trække på eksterne
konsulenter tilknyttet stiftet.

Stiftsøvrigheden er den øverste myndighed og består af
biskoppen og stiftamtmanden. Her er stat og folkekirke
ligeværdige i tilsynet med forretningsgangen i provstiudvalg og menighedsråd.
Stiftsrådet skal medvirke til at bevare og udvikle et levende og nærværende kirkeliv i Haderslev Stift. Biskoppen og domprovsten er faste medlemmer af rådet, som
består af en repræsentant for hvert provsti valgt af menighedsrådene i stiftet samt 1 provsterepræsentant, 3
præsterepræsentanter og 1 medarbejderrepræsentant.
Under stiftsrådet er nedsat en række udvalg: Det mellemkirkelige stiftsudvalg, Stiftsudvalg for folkekirke og
religionsmøde, Stiftsudvalg for møde med det nyspirituelle, Stiftsudvalget for mission, Stiftsudvalget for diakoni, Stiftsudvalget for unge og kirke, Stiftsudvalget for
arbejdet med udviklingshæmmede, funktionshæmmede
og opmærksomhedsforstyrrede, Stiftsudvalget for religionspædagogik og Haderslev skole-kirke samarbejde.
En gang om året i september inviterer biskoppen alle
menighedsrådsmedlemmer, ansatte og præster til
møde kaldet landemode, og ca. hvert andet år afholdes
stiftsdag, næste gang i 2021.
Læs mere på www.haderslevstift.dk

Kirkeministeriet
Folketinget og kirkeministeren er den øverste myndighed i den danske folkekirke. Det er lovfæstet i grundlovens § 4: Den evangelisk-lutherske kirke er den danske
folkekirke og understøttes som sådan af staten.
Kirkeministeren har ansvar for folkekirkens fælles økonomi, styrelse og præster. Kirkeministeren fastsætter
efter høring i budgetfølgegruppen det samlede budget
for fællesfonden. I budgetfølgegruppen er både biskopper, provster, stifter, kirkeministerium og Landsforeningen af menighedsråd repræsenteret. Fællesfonden finansieres af kirkeskatten og dækker fx udgifter til løn,
administration, uddannelse og it.

