Fælles møder
Formandsmøder
Kolding Provsti holder møde for alle menighedsrådsformænd to gange om året i januar og i juni. Her orienterer provsten menighedsrådene, og vigtige emner
debatteres. Derfor er det bedst, hvis alle menighedsråd
er repræsenteret. Hvis formanden er forhindret, bedes
næstformanden eller et andet medlem af menighedsrådet deltage i stedet.

STARTpjecer
fra Kolding Provsti

SAMARBEJDE i
KOLDING PROVSTI

Dit lokale sogn eller pastorat:

Budgetsamråd
Kolding Provsti holder budgetsamråd for alle menighedsrådenes formænd og kasserere en gang om året i
august. Her orienteres menighedsrådene om de økonomiske forhold i ligningsområdet. Desuden fremlægger
provstiudvalget deres foreløbige prioritering af ligningsmidler til drift og anlæg på baggrund af de indsendte
budgetbidrag.

Provstisamråd
Provsten indkalder til provstisamråd for alle præster
fire gange om året. Mødet er tjenstligt og dermed obligatorisk for præsterne. På møderne finder en gensidig
orientering om arbejdsrelevante emner og teologiske
drøftelser sted.

Fælles arrangementer
Hvert år i valgperioden inviterer Kolding Provsti sammen med Distriktsforeningen til et fælles arrangement
for alle folkekirkens menighedsrådsmedlemmer, ansatte
og præster i provstiet.
• Provstidag afholdes 1 år efter menighedsrådsvalget
• Trinity kursus afholdes 2 år efter valget
• Provstimøde afholdes 3 år efter valget
• Fest afholdes 4 år efter menighedsrådsvalget

INFORMATION

Samarbejde i Kolding Provsti
I Kolding Provsti er der etableret samarbejde på tværs
af sognene omkring en række aktiviteter. Ideerne til de
forskellige provsti samarbejder opstår i sognene og til vores fælles arrangementer. Denne pjece indeholder en kort
præsentation af hvert enkelt samarbejde samt oversigter
over fælles møder og fælles arrangementer.

Provsti samarbejder
Børn og sorg
Kolding Sorggruppe er et tilbud til børn og unge, som
har mistet forældre eller søskende. Sorggruppen mødes
i Brændkjærkirkens lokaler hver anden tirsdag fra kl.
17.30-20.00, og det er gratis at være med. Man skal selv
sørge for transport til og fra Brændkjærkirken og huske at
melde afbud, hvis man ikke kan komme.
• Sorggruppe for 9-12 årige: Kontakt Maria Skjerning
Frederiksen, Tlf. 7557 1081, Mail msf@km.dk
• Sorggruppe for teenagere: Kontakt Birgit Fur
Tlf. 2334 2853, Mail kabf@km.dk
• Læs mere på www.koldingsorggruppe.dk

Kirkernes regnskabskontor
Kirkernes regnskabskontor er et tilbud til sogne i Kolding
Provsti om professionel håndtering af løn- og regnskabsfunktioner. 16 sogne eller pastorater ud af 24 deltager i
dag i samarbejdet. Regnskabskontorets driftsudgifter finansieres af de deltagende sogne. Kontoret har adresse i
Provsti huset, Ejlersvej 6, 6000 Kolding.
• Formand for udvalget Arne Friis
Tlf. 2015 4797, Mail arne6091@gmail.com
• Læs mere på www.krkp.dk

Kolding Lørdagshøjskole
– Kolding Kirkehøjskole
Kolding Lørdagshøjskole har 6 højskolelørdage om året.
Man betaler for at deltage, men det inkluderer også kaffe

og frokost. Hvert år har et overordnet emne af samfundsmæssig, kirkelig og kulturel karakter, som udfoldes ved
foredrag og gerne en enkelt koncert eller film. I sæson
2020 holder lørdagshøjskolen til i Seest Sognehus, og
tanken er i fremtiden at komme mere ud i Koldings sognehuse.
• Formand for lørdagshøjskolen og præst
Kristina Nilsson, Tlf. 6162 6099, Mail krn@km.dk
• Læs mere på www.koldingprovsti.dk
• Tilmelding på www.sanktnicolaikolding.dk

Kolding Natkirke
Kolding Natkirke er åben kirke i aftentimerne, hvor man
kan komme og gå, som man vil. Natkirken er den sidste
fredag i måneden mellem kl. 19.30-23.00 i Sankt Nicolai kirke undtagen i juli og december. I natkirken er der
mulighed for at tænde lys, der er aftensang, nadver, et
musikindslag, meditation over en tekst og bøn. Det meste
af tiden er der dog ro og tid til eftertanke.
• Natkirkepræst Benjamin Thomas König
Tlf. 2161 7674, Mail btk@km.dk
• Læs mere på www.koldingprovsti.dk
og på Facebooksiden Ungdomspræsten i Kolding

huse på Pædagogisk Center. SKIK udbyder og udvikler
undervisningsmaterialer til faget kristendomskundskab,
hvoraf flere af undervisningsforløbene er tværfaglige.
Derudover tilbyder SKIK også arrangementer, der understøtter samarbejdet mellem skole og kirke for kommunens skoleelever, fx Jesus på slottet og salmesangsprojektet.
• SKIK medarbejder og præst Lene Thiim
Tlf. 2448 6090, Mail lthi@kolding.dk
• SKIK medarbejder og lærer Maibritt Hauvgaard
Tlf. 2299 1749, Mail mhap@kolding.dk
• Læs mere på www.skikonline.com

Tværkulturelt arbejde i Kolding Provsti
Tværkulturelt arbejder ud fra den kristne livsopfattelse og ønsker at skabe kontakt til og drage omsorg for
flygtninge, indvandrere og nydanskere i Kolding Provsti.
Tværkulturelt arbejde har base i Simon Peters Kirke og
laver forskellige aktiviteter. Uanset om det er gudstjeneste, fællesspisning, sprogcafé, værksted, kor, debat
eller koncert lægges vægt på at fremme venskaber, forståelse, anerkendelse, respekt og tolerance.
• Tværkulturel medarbejder Elizabeth Padillo Olesen
Tlf. 3045 0414, Mail elpo@km.dk
• Læs mere på www.koldingprovsti.dk

Kolding Provstis Menighedspleje
Kolding Provstis Menighedspleje er et samarbejde om diakoni med provstiet som ramme. Formålet er at støtte og
fremme den lokale menighedspleje i sognene. Det sker
ved at dele erfaringer, deltage på kurser og på vores inspirationsmøder 3 gange om året. Kolding Provstis Menighedspleje udsender nyhedsbreve ca. 4 gange om året og
har en hjemmeside, hvor man kan læse om hvert sogns
sociale aktiviteter.
• Koordinator for Kolding Provstis Menighedspleje
Hanne R. McCollin, Tlf. 2498 9700, Mail hrm@km.dk
• Læs mere på www.kpmenighedspleje.dk

SKIK Skole Kirke I Kolding
SKIK er folkekirkens skoletjeneste i Kolding, som har til

Ungdomspræst
Ungdomspræsten opgave er at møde de unge, der hvor
de er, for sammen med dem at bygge bro til folkekirken i Kolding Provsti. Målgruppen er provstiets unge i
alderen 14-25 år. Ungdomspræsten er også opsøgende medarbejder for Kolding Kommune og samarbejder
med skoler og ungdomsorganisationer på tværs af sognegrænser.
• Ungdomspræst Benjamin Thomas König
Tlf. 2161 7674, Mail btk@km.dk
• Læs mere på www.koldingprovsti.dk
eller på Facebooksiden Ungdomspræsten i Kolding

