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Roskilde Stift pr. 1. januar 2020 

Indbyggere: 
735.532
Medlemmer af folkekirken: 
574.372
Medlemsprocent: 
78,1 procent 
..................................................

5013 blev døbt 

6263 blev konfirmeret 

1375 par blev viet 

6140 blev bisat eller begravet

1262 meldte sig ind i folkekirken

969 meldte sig ud af folkekirken

Kilde: Danmarks Statistik 

..................................................

12 provstier

313 sogne

230 menighedsråd

289 præstestillinger

257,5 normerede årsværk 

16 ansatte i stiftsadministrationen

5.480 kvadratkilometer 

STIFTET 
I TAL



2020 blev et år, hvor kirkelivet grundet corona 
måtte udfolde sig på nye måder. I denne 
stiftsårbog ser vi tilbage på året, der gik og 
frem mod det nye år, vi netop har taget hul  
på, skriver biskop Peter Fischer-Møller

Mens vi er ved at vænne 
os til at skrive 2021,  
sidder I nu med Stifts-
årbogen i hænderne.

Her prøver vi at sammenfatte noget 
af det, der skete i stiftet, i året der 
gik, og vi ser frem mod det år, der 
lige er begyndt.

Det er januar. Måneden er (måske) 
opkaldt efter den romerske gud 
Janus – guden med de to ansigter. 
Et, der ser tilbage og et, der ser frem. 
Et skægget og et glatbarberet. Janus 
vogtede romernes døråbninger. Han 
var gud for alt det, der begyndes, og 
alt det, der afsluttes. Janus kan med 
sine to ansigter altid se en sag fra to 
sider og forbindes derfor med det 
objektive og uvildige.

Det er her vi befinder os en januar- 
dag i 2021 med Stiftsårbogen i 
hænd erne.

En årbog, som giver os et overblik 
over det kirkelige liv i Roskilde Stift 
i corona-året 2020.

Et år, som begyndte stille og med en 
hel del optimisme – her i stiftet med 
nytårsmøde for præsterne, det store 
konfirmandtræf og et inspirations-

uden gudstjenester i kirkerne – for 
første gang siden Harald Blåtand.
 
Men det betød ikke, at der ikke 
blev fejret gudstjenester, eller at det 
kirke lige liv gik i stå. Det hele måtte 
bare udfolde sig på nye måder.

Vi ser tilbage – og frem 
Vi har lært mange nye ord: Covid 19, 
smitteopsporing, testcentre, mund-
bind. Og mange af os fandt ud af at 
bruge vores skærme på nye måder. 
Vi lærte at bruge Skype og TEAMS 
og Zoom. Jeg holdt daglige møder 
med provsterne på Skype. 42 i alt 
frem mod den gradvise genåbning.

Her i årbogen kan I læse om det 
kirkeliv, som på trods af coronaen 
udfoldede sig her i stiftet. 

I kan læse om noget af det arbejde, 
stiftsrådet og udvalg har iværksat 
og støttet: Debataftner om liturgi  
og stiftets store undersøgelse af 
diakoni  tiltag. I kan læse om religi ons   -
pædagogisk supervision i Kalund -
borg og om det nye netværk for  
kristen spiritualitet. Og I bliver invite-
ret indenfor i vores 12 provstier og får 
nogle glimt af arbejdet dér.

I får også nogle ord med på vejen 
om provstiers og udvalgs planer 
for 2021 – som guden Janus skuer 
vi både tilbage og ser fremad her i 
årbogen.   

Dertil bliver I præsenteret for stift-
ets medarbejdere og de konsulent er, 
som er parat til at bistå de nyvalg-
te menighedsråd med de mange  
spændende opgaver, der ligger og 
venter på os i 2021. 

Et år, hvor vi håber, at vaccinen kan 
få corona-smitten begrænset. Et 
år hvor den grønne omstilling for  
alvor banker på. Et år oplyst af  
evangeliet om Guds kærlighed til 
os – på trods.

Godt nytår. Og god arbejdslyst!

Peter Fischer-Møller

Kirkeliv på 
trods – et år 
med corona

møde om de Himmelske Dage, som 
vi glæder os til at fejre i Roskilde i 
2022. 

Kirke på nye måder
Men noget var ikke, som det pleje-
de at være. En virus var på vej fra et 
marked i Wuhan i Kina og ud over 
hele planeten.

Den 11. marts indkaldte statsminis t-
eren til pressemøde, og fra da af blev 
2020 alt andet end stille og optimis-
tisk. Samfundet blev lukket ned for 
at begrænse smitten. Vi skul le holde 
os hjemme mest mu ligt og omgås så 
få som muligt. Vi skulle lære at holde  
sammen ved at holde afstand og 
nyse og hoste i ærmet. Og håndsprit 
blev hurtigt en mangelvare.

Det var rigtig svært og besværligt 
for mange. Svært for de syge, og 
dem som mistede deres kære. Svært 
for dem, der kom på sygehuset,  
og for det sundhedspersonale, der 
arbejdede i døgndrift. Svært for 
dem, der mistede indtægtsgrund-
lag og job. Svært for de særligt ud-
satte, som måtte isolere sig.

Kirkerne blev lukket for alt andet 
end kirkelige handlinger, og vi måtte  
kun være ti samlet. Vi fejrede påske 
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Nævn tre vigtige ting fra stiftsrådets arbejde  
i 2020?
Der blev for første gang afholdt valgforsamlinger til me-
nighedsrådene, og de blev generelt godt modtaget. Det 
har vi fulgt med interesse, og jeg tror, det i fremtiden 
kan gøre det nemmere at få valgt et godt og fuldtalligt 
råd på én valgforsamling.

I begyndelsen af året afviklede stiftsrådets liturgiud-
valg en række vellykkede debat- og inspirationsaftener 
for alle om udvikling af gudstjenestens liturgi. Det skete 
i samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråds 
distriktsforeninger og i forlængelse af biskoppernes  
liturgiprojekt. Det er vigtigt, fordi det er med til at gøre 
lægfolket opmærksomt på, at det også har indflydelse 
på gudstjenesten. 

Vi fastsatte i år det bindende stiftsbidrag for 2021 til én 
procent, som er den højeste sats, vi kan inddrive. Det 
gjorde vi for at kunne finansiere og stille en underskuds-
garanti på Himmelske Dage i 2022. Det var en stor be-
slutning, men det er en god beslutning at få Himmelske 
Dage til Roskilde.  

Nævn tre vigtige ting, som stiftsrådet ser frem mod 
i 2021?
Vi ser med ansættelsen af en kommunikationsmed ar-
bej der på fuldtid frem mod en fornyet kommunikations-
indsats, der skal være til gensidig glæde for sogne, 
provstier og stift. 

Stiftsrådets diakoniudvalg har i 2020 i samarbejde med 
FUV – Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter fået 
kortlagt den diakonale indsats i stiftet. Vi ser frem til at 
få den viden ud at arbejde i hele stiftet. 

I 2021 er der valg til stiftsrådet, derfor skal vi forud for 
dette gøre status på stiftsrådets arbejde og se fremad 
med udgangspunkt i stiftsrådet vision om at være en 
gæstfri folkekirke. 

Hvorfor er stiftsrådets arbejde vigtigt?
Det er vigtigt, at vi i fællesskab kan sætte fokus på  
emner. Vi løfter mere i fællesskab end alene – gennem 
samarbejde og inspiration. De større projekter synlig-
gør kirken og giver grobund for at være en vægtig stem-
me i samfundet.

Nyt fra stiftsrådet
Bodil Therkelsen, formand

APRIL
• Påskefejring uden kirkegang i traditionel forstand 
• Biskoppens påsketur: Peter Fischer-Møller holdt syv 

små digitale prædikener påskedag på udvalgte steder  
i Roskilde Stift: Fra Stevns Klint i øst til Odden i vest

MARTS 
• 100 mennesker samles til inspirationsdag om Himmelske Dage  

i Roskilde 2022

• Nedlukning af folkekirken grundet corona

• Flere arrangementer aflyses eller udsættes grundet corona 
blandt andet Stiftsdagen 2020 og  Dåbskonference

• Møde i Stifternes Kapitalforvaltning bliver holdt digitalt

FEBRUAR
• Konfirmandtræf med 3500 deltagere
• Stiftsrådet fastsætter det bindende stiftsbidrag for 2021 til 

1 procent grundet værtskab for “Himmelske Dage”
• Stiftsrådet fastsætter stiftets udlånsrente og indlånsrente 

for 2021 til hhv. 1,0 og 0,5 procent
• Vedtagelse af foreløbigt budget for 2021 

JANUAR 
• Liturgi-debatter i hele stiftet igangsættes
• Stiftsrådet udpeger lokale repræsentanter til et nyt 

landsdækkende netværk for “Kirken på landet” 
• Nytårsmøde for præsterne i stiftet

Årets gang i   Stiftet 2020
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JUNI
• Landemode med corona-restriktioner

OKTOBER
• Stiftsrådet vedtager endeligt budget for 2021 på 9.483.072 kr.
• Stiftsrådet bevilliger penge til et nyt netværk for kristen spiritualitet
• Bispemøde i Roskilde bliver omlagt til et digitalt møde, hvor  

biskoppen er vært 

SEPTEMBER
• Ny kommunikationsmedarbejder tiltræder
• Stiftsrådet bevilliger penge til fire stifters fælles projekt om differentieret  

vedligehold af kirker
• Stiftsrådet beslutter at udsætte Stiftsdagen til september 2021 grundet  

corona-situationen
• Stiftsrådet beslutter at erstatte den aflyste dåbskonference med en  

kursusweekend om gudstjenesten for menighedsråd i 2021
• Ny valgform til menighedsråd: Valgforsamlinger afholdes i hele landet 

AUGUST
• Arbejdsmiljødøgn for provster og arbejdsmiljørepræsentanter
• Biskop og provster på studietur til Rügen

NOVEMBER
• Fælles stiftsrådsmøde i Viborg bliver aflyst grundet corona

DECEMBER
• Bodil Therkelsen blev genvalgt som formand for stiftsrådet og Mogens Kessel 

som næstformand
• Biskopperne fraråder julegudstjenester efter en ny corona-udmelding fra  

sundhedsmyndighederne sent lillejuleaften

Årets gang i   Stiftet 2020
MAJ
• Det første stiftsrådsmøde på Skype nogensinde
• Sognepræst Kristina Bays sidste møde i stiftsrådet,  

da hun flytter 
• Diakoniudvalget igangsætter en stor undersøgelse  

af diakonitiltag i stiftet i samarbejdet med FUV –  
Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter

• Kirken åbner igen efter corona-nedlukningen
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Stiftsrådets formål er at styrke folkekirkens liv og vækst 
– derfor har rådet nedsat ni udvalg, der hver især arbejd-
er med et område, der er vigtigt for det kirkelige liv i 
stiftet. 

Fælles for alle udvalgene er, at de ønsker at inspirere og 
kvalificere det lokale arbejde i sogne og provstier – og 
på tværs heraf i form af samarbejdsprojekter.

Ønsker du og dit sogn assistance eller vejledning fra 
et af udvalgene, er I meget velkomne til at kontakte 
udvalgets formand, der vil finde ud af om og hvordan, 
udvalget kan hjælpe.  

Har du kompetencer og interesser inden for et af 
områderne, kan du stille dig til rådighed for udvalgets 
arbejde ved at kontakte udvalgsformanden. Det er da op 
til udvalget at beslutte, om de ønsker at optage endnu et 
medlem. Ønsker de det, skal et nyt medlem godkendes 
af stiftsrådet.

Her præsenteres de ni udvalg og på de følgende sider 
kan du få et indblik i udvalgenes arbejde det forgangne 
år. 

Stiftsrådet har nedsat ni udvalg, der skal være med til  
at styrke forskellige aspekter af det kirkelige liv i stiftet. 
Mød udvalgene her og læs, hvordan du kan bruge eller  
engagere dig i dem

Af Sidsel Drengsgaard

Udvalget for “Kirke på vej”
Her arbejder man med nye måder 
at være og lave kirke på. Det sker 
gennem projektet ”Kirke på vej” 
– og udvalgets opgave er at sikre 
gode rammer for og opfølgning på 
projektet. I projekt “Kirke på vej” 
har man fokus på de mennesker, der 
ikke i forvejen bruger kirken jævn-
ligt. Man ønsker at eksperimentere 
med nye udtryk for tro, spiritualitet 
og kirke. Udvalget ønsker at afhol-
de læringsnetværk og inspirations-
dage til glæde for alle i stiftet.

Formand: Provst  
Anna Helleberg Kluge

 3136 2105
  ahe@km.dk

Udvalget for grøn kirke
Man ønsker med dette udvalgs ar-
bejde at fremme en bevidsthed om 
ansvaret for Guds skaberværk i 
kirkernes hverdag og tilskynde til 
handling til gavn for natur, klima og 
miljø på sogne-, provsti- og stifts-
niveau. Man ønsker at inspirere og 
medvirke til, at man lokalt tænker 
klima og miljø ind i kirkens dag-
lige liv både i gudstjenesten, den 
daglige drift og på kirkens grønne 
områder. 

Formand: Sognepræst  
Helene Wonsbæk Rasmussen

 4640 4161
 hra@km.dk

Diakoniudvalget
Besøgstjeneste, hjemløsearbejde og  
julehjælp er eksempler på diakona-
le indsatser. Dette udvalg har som 
målsætning at styrke og inspirere 
det diakonale og sjælesørger iske 
område i stiftets sogne. Man øn-
sker at indsamle viden, inddrage  
erfaringer fra ind- og udland, at af-
holde temadage og varetage kon-
takten til diakonale organisationer 
med henblik på at fremme og ud-
vikle samarbejdet mellem disse og 
sognene.       

Formand: Pensioneret sognediakon
Hanne Hummelshøj

 4013 0899
  hh@kildebr.dk

Mød stiftets udvalg
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Kommunikationsudvalget
Det er udvalgets opgave at sikre 
en tidssvarende, relevant og aktuel 
kommunikationsindsats fra stiftets 
side. Det gælder både intern og 
ekstern kommunikation herunder 
drift og udvikling af hjemmeside, 
tilstedeværelse på sociale medier og 
udgivelse af diverse publikationer. 
Udvalget skal også sikre rådgivning 
af biskoppen over for pressen og til-
lige arrangere inspirationsdage for 
kommunikationsansvarlige i sogne-
ne.

Formand: Medlem af stiftsrådet
Keld Köcher

 2985 2891
  Kek@km.dk

Strategiudvalget 
Stiftsrådet vurderer løbende sin 
egen indsats. Det overvejes, hvilke 
udvalg man har, og hvordan penge-
ne bruges. Til støtte for dette arbej-
de har man nedsat et strategiudvalg, 
der løbende orienterer stiftsrådet 
om ny viden og forskning af rele-
vans for kirkelivet i Roskilde Stift. 
Udvalget medvirker derudover til 
at sikre en rød tråd i stiftsrådets og 
udvalgenes arbejde. Sammen med 
kommunikationsudvalget arbejder 
man med at synliggøre udvalgenes 
og stiftskonsulenternes arbejde. 

Formand: Formand for stiftsrådet
Bodil Therkelsen  

 4062 6877
  stavbt@hotmail.com

Liturgiudvalget
Gudstjenesten er omdrejnings punkt-
et for udvalgets arbejdet: Ritual-
er ne, prædikenen, salmesang og 
kirke musik. Man ønsker at skabe 
et øget fokus på det liturgiske 
arbejde, at skabe fora for debat og 
vidensdeling og at understøtte det 
landsdækkende udvalgsarbejde ved -
rørende liturgi, som biskopperne har 
igangsat. Ambitionen er at støtte 
og inspirere menighederne blandt 
andet til et øget samspil mellem 
præst og menighedsråd i forhold til 
gudstjenesten.

Formand: Domprovst  
Anne-Sophie Olander Christiansen

 4635 0878
 asc@km.dk

Udvalget for præstekurser
Udvalget arrangerer et årligt stifts-
præstestævne, et nytårsmøde, re-
træter og supervision for præster. 

Formand: Provst  
Erhard Schulte Westenberg

 5120 7206
 esw@km.dk

Religionspædagogisk udvalg 
Her handler det om formidling 
af kristendom på nye måder – 
til børn, unge, voksne og ældre.  
Udvalget arbejder med, hvordan 
man kan gøre kristendommen og 
kirken relevant og tilgængelig på 
nye måder og for nye modtagere. 
Man ønsker at inspirere og bidrage 
til udviklingen af det kirkelige 
arbejde i stiftet blandt andet 
gennem partnerskaber med andre 
aktører i samfundet. Eksempler på 
det er arbejdet med skoletjenester, 
konfirmandtræf og gerontologi.

Formand: Provst  
Jens Elkjær Petersen

 5185 6442
 jep@km.dk

Udvalget for global kristendom
Nøgleordene for dette udvalg er 
mission, religionsmøde og mellem-
kirkelige relationer. Opgaven er at 
inspirere og medvirke til, at disse 
aspekter af kristentroen bliver for-
stået som en integreret og vigtig 
del af de lokale sognes liv og op-
gave. Man ønsker at bidrage til, at 
kontakten til andre kristne kirker 
i og uden for Danmark styrkes, at 
støtten til missionsselskabernes ak-
tiviteter øges, og at sognene er med 
til at skabe gode rammer for religi-
onsdialog.

Formand: Sognepræst  
Thomas Hornemann-Thielcke

 2024 8248
 teh@km.dk
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Sognepræst: 

Supervision gør 
konfirmandarbejdet 
bedre 
Morten Pedersen, sognepræst i Kalundborg, 
har undervist konfirmander i 13 år, men  
trængte til nye metoder. Derfor takkede  
han ja til religionspædagogisk udvalgs  
tilbud om supervision

Af Sidsel Drengsgaard. Foto: Jan Hyldal

“Hvor ville det være fedt, hvis 
jeg også kunne få supervision 
på min undervisning!” 

Sådan sagde sognepræst i Vor 
Frue Sogn i Kalundborg, Morten 
Pedersen, til sin nyansatte kolle-
ga, der netop havde haft besøg af 
Stinna Ahrenst, der  er religions- 
pædagogisk konsulent i Roskilde 
Stift. 

Sognepræst i Kalundborg, Morten Pedersen, vil entydigt anbefale sine kollegaer at få supervision af Stinna Ahrenst, der er religionspædagogisk 
konsulent i Roskilde Stift. Her underviser han konfirmander.  
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Som et led i introduktionsforløbet 
“Ny præst” besøger Stinna Ahrenst 
alle nye præster og er med til deres 
undervisning af konfirmander for at 
kunne give dem konkret vejledning.

“Min kollega opfordrede mig til at 
kontakte Stinna, og det viste sig, at 
hun meget gerne tager ud til erfarne 
præster, der har brug for ny inspira-
tion,” fortæller Morten Pedersen. 

Der kom en aftale i kalenderen, 
og Morten Pedersens oplæg til 
Stinna Ahrenst var, at hun gerne  
måtte udfordre ham på hans under-
visningsmetoder. 

“Jeg synes, det er sjovt at undervise 
konfirmander, men meget af det, 
jeg syntes, var nyt og smart for 13 år 
siden, da jeg var ny præst, er blevet 
forældet. Indholdsdelen er stadig 
fin, men jeg er nødt til at forny mig 
metodisk. Det er jo også sådan, 
at man let kommer til at bruge de 
undervisningsformer mest, som 
man selv trives godt i.”

Stinna Ahrenst har sammen med 
stiftets religionspædagogiske ud-
valg til opgave bredt at kvalificere 
dette arbejde gennem kurser og 
vejledning. Hun står derfor til rå-
dighed for alle, der arbejder med 
undervisning i stiftet. 

Morten Pedersen var begejstret 
over hendes besøg.

“Stinnas felt er undervisning, som 
sognepræster er vores felt mere 
bredt. Hun har et utroligt stort over-
blik over metoder og materialer. 
Det er en stor ressource, som man 
kan få meget ud af.” 

Han fortæller, at Stinna Ahrenst 
observerede ham i undervisnings-
situationen og bagefter fortalte, 
hvad der fungerede rigtig godt og 
dertil præsenterede ham for kon-
krete metoder, som han med fordel 
kunne supplere med.

“Hun spurgte mig, om jeg havde 
bemærket, at nogle af eleverne i en 
plenumdiskussion var helt stille og 

Nævn tre vigtige ting fra  
udvalgets arbejde i 2020?

Et mangeårigt ønske om en synlig 
kommunikation ser ud til at gå op 
i en højere enhed med ansættelsen 
af en kommunikationsmedarbejder 
på fuldtid.
Strategiudvalget har sendt stiftets 
vision til drøftelse i alle udvalg.
Vi har nedsat en lokal netværks-
grupper for ”Kirken på landet” i 
stiftet.

Nævn tre vigtige ting, som 
udvalget ser frem mod i 2021?

Vi vil arbejde for, at nye samarbejd-
er må se dagens lys, både i stiftet og 
på landsplan.
Stiftsrådet skal gøre status frem 
mod valget i år. Den proces vil vi 
gerne understøtte bedst muligt med 
henblik på at se nye muligheder for 
at støtte menighedslivet fremover. 
Vi vil undersøge muligheder for et 
tættere samarbejde med provstier 
og menighedsråd.

Hvorfor er udvalgets  
arbejde vigtigt?

Det er vigtigt, at stiftsrådet er 
orienteret om nye tendenser og ny 
viden, der har relevans for kirkelivet 
i Roskilde Stift. Strategiudvalget 
skal sikre dette og samtidig fungere 
som inspirator og igangsætter for 
de øvrige udvalg og stiftsrådet 
som helhed. Udvalget har også 
ansvaret for kontinuerligt at sætte 
stiftets vision om at være en gæstfri 
folkekirke i spil. 

STRATEGIUDVALGET 

Bodil Therkelsen, formand
 4062 6877   stavbt@hotmail.com

RELIGIONSPÆDAGOGISK 
UDVALG

Jens Elkjær Petersen, formand
  5185 6442    jep@km.dk

virkede mentalt fraværende. Det 
havde jeg ikke tænkt videre over, da 
jeg var optaget af diskussionen og 
selv trives rigtig godt i den form.” 

Stinna Ahrenst foreslog ham nog-
le øvelser, han kunne bruge som et 
supplement til plenumdiskussio-
ner. Øvelser, der kunne sikre, at alle 
konfirmander blev involveret. 
 
“De gav bonus med det samme,”  
lyder det begejstret.

Han vil entydigt anbefale sine  
kollegaer at få besøg. 

“Hun vandt hurtigt min tillid og  
respekt, hun var velforberedt og 
hendes vejledning var meget brug - 
bar.”

Det har udvalget også  
arbejdet med i 2020
• Konfirmandtræf
• Kurser om undervisning af  

konfirmander, minikonfirmander 
samt børn og unge med særlige 
behov

• Vejledning af nyansatte og  
erfarne præster

• Oplæg på provstikonventer om 
konfirmationsforberedelsen

• Gerontopædagogisk arbejde
• Religionsdialog i udskolingen  

i projektet ”Din tro, min tro”
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Langt de fleste diakonale til-
bud i Roskilde Stift henven-
der sig til ældre, ensomme, 
børnefamilier og socialt ud-

satte. Ganske få tiltag henvender sig 
til mennesker med en fængselsdom, 
handicappede eller misbrugere. 

Det viser en ny, stor undersøgelse 
af de diakonale tiltag i Roskilde Stift 
udarbejdet af FUV – Folkekirkens 
Uddannelses og Videnscenter og 
gangsat af stiftsrådets diakoniud-
valg.

Undersøgelsens formål er at kort-
lægge hvilke holdninger til diakoni 
og hvilke diakonale tiltag, menig-
hedsråd og provstiudvalg i Roskilde 
Stift har.

Udvalget ønsker, at tallene skal 
brug es som oplæg til debat om, 
hvad menighedsråd, provstiudvalg 
og stift vil med diakonien i kirken. 

“Det vigtigste ved disse tal er, at vi 
får igangsat en samtale om, hvad 
diakoni er, og hvad vi gerne vil med 

den,” siger formand for diakoniud-
valget, Hanne Hummelshøj. 

Er babysalmesang diakoni?
Ældrearbejde er det diakonale tiltag, 
der ifølge undersøgelsen, er mest 
udbredt. Herefter følger fællesspis-
ning og tilbud for socialt udsatte. 
Hvad man derimod ikke finder så 
hyppigt – i hvert fald i diakonalt øje-
med – er tilbud om kirkebil, børne-
klub, babysalmesang, lektiecafé og 
gravidsamtaler. 

Ældrearbejde er det diakonale tiltag, der er mest udbredt 
i Roskilde Stift. Herefter følger fællesspisning og tiltag 
for socialt udsatte. Der er ganske få tilbud om lektiecafé 
og gravidsamtaler, viser ny undersøgelse 

Af Sidsel Drengsgaard. Foto: Kirkens Korshær

Stor kortlægning af 
diakonien i stiftet

Her bydes der velkommen i Kirkens Korshærs varmestue i Slagelse. En kortlægning af diakonien i stiftet viser, at kun 34 procent af kirkernes 
diakonale tiltag drives i samarbejde med andre organisationer. Her ser formanden for diakoniudvalget et stort udviklingspotentiale. 
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“Vi ved jo, at mange kirker har 
baby salmesang; derfor illustrerer 
disse tal også, at vi definerer dia-
koni forskelligt. Mange tænker, at 
diakoni er for de udsatte, men jeg 
siger gerne, at diakoni er noget vi 
gør for hinanden. Så er det rigtigt, 
at nogle af os er mere udsatte end 
andre, men gennem livet kan vi alle 
komme til at føle os udsatte,” siger 
Hanne Hummelshøj. 

Hun mener derfor, at undersøgel-
sen er et godt udgangspunkt for en 
samtale om, hvad diakoni egentlig 
er for en størrelse. 

Gode udviklingsmuligheder
Undersøgelsen viser, at kun 34 pro-
cent af de diakonale tiltag drives i 
samarbejde med andre organisation-
er. Her ser Hanne Hummelshøj et 
stort udviklingspotentiale.  

“Vi kan løfte opgaven bedre, når 
vi samarbejder. Både med hinan-
den i kirken og med kommuner 
og organisationer. Min erfaring 
er, at forudsætningen for et godt 
samarbejde er, at vi i kirken er be-
vidste om, hvad vores særkende er. 
Nemlig det kristne menneskesyn,” 
siger hun.

Hun peger på et andet område med 
stort potentiale: Kun fire procent af 

Om Undersøgelsen 
• Diakoniudvalget har i samarbejde med stiftets provstier iværksat en 

kortlægning af diakonien i Roskilde stift. Undersøgelsen er foretaget 
af FUV - Folkekirkens Uddannelses og Videnscenter

• Formålet er at kortlægge hvilke holdninger til diakoni og hvilke dia-
konale tiltag, som menighedsråd og provstiudvalg i Roskilde Stift har 

• Informationerne skal bruges som oplæg til debat om, hvad menig-
hedsråd, provstiudvalg og stift vil med det diakonale arbejde

• Informationerne er indsamlet via et spørgeskema, som er udviklet  
i et samarbejde mellem stiftet og FUV. 70 procent af stiftets sogne 
har deltaget i undersøgelsen. 

Temadag
• Undersøgelsen bliver præsen-

teret på en temadag. Den er 
grundet corona-situationen 
udsat fra efteråret 2020 til en 
endnu ikke fastsat dato i 2021. 
Følg med på DAP, hjemmeside 
og i stiftets nyhedsbrev for ny 
dato

• På temadagen præsenteres un-
dersøgelsens resultater og der 
gives inspiration til videre de-
bat om og arbejde med diakoni

• Temadagen henvender sig 
til præster, menighedsråd og 
ansatte som arbejder med 
diakoni samt til kirkens samar-
bejdspartnere på det diakonale 
område

de diakonale tiltag drives ved hjælp 
af fondsmidler. 

“Jeg tror, der mangler viden om, 
hvordan man bærer sig ad. Her skal 
vi i diakoniudvalget på banen med 
råd og vejledning,” siger hun. 

Det samme gælder brugerinddrag-
else. Kun to procent af tiltagene i 
stiftet udføres med inddragelse af 
målgruppen. 

”Det er et opmærksomhedspunkt. 
Vi må øve os og tale om den udfor-
dring, det kan være,” siger udvalgs-
formanden. 

Måske skal vi lidt mere ud af 
kirken
Undersøgelsen viser, at langt stør-
steparten af det diakonale arbejde 
finder sted i lokaler ejet af folkekirk-
en, hvor ganske få tilbud afvikles i 
beboerhuse, hjemme hos modtager-
en eller på gaden.

”Vi har gode lokaler, som det er godt 
at bruge. Vi kunne også overveje at 
låne dem ud i højere grad, når det 
giver mening. Men en spændende 
samtale kunne også være, om nogle  
tiltag med fordel kunne bevæge 
sig ’uden for’ kirken,” siger Hanne 
Hummelshøj.

Læs undersøgelsen på stiftets hjem-
meside, hvor det også er muligt at 
finde delrapporter med tal for de  
enkelte provstier. 

DIAKONIUDVALGET

Hanne Hummelshøj, formand
 4013 0899   hh@kildebr.dk
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L iturgi er for mange et sjæl-
dent ord. Så hvordan igang-
sætter man en bred folkelig 
debat om dette emne?

Det spørgsmål stillede man sig selv 
i Roskilde Stifts liturgiudvalg, da 
landets biskopper med udgivelsen 
af tre rapporter om folkekirkens  
liturgi gav bolden op til debat.

Svaret blev en række temaaftener 
i 2020 med inspiration til at igang-
sætte samtaler lokalt i stiftets sogne.

Sammen med Landsforeningen af 
Menighedsråds fem distriktsfor-

For at hjælpe stiftets sogne godt i gang med 
en samtale om liturgi, indbød liturgiudvalget 
til en række tema aftener sammen med 
Landsforeningen af Menighedsråd 

Af Sidsel Drengsgaard

eninger i stiftet nåede man inden 
coronaens indtog at afvikle fire ud 
af fem planlagte aftener. 

Ringsted Sognegård lagde hus til et 
af de generelt velbesøgte arrange-
menter – og her var godt 60 menig-
hedsrådsmedlemmer, præster og 
andre ansatte mødt op.

Det er jo et emne, der er lidt 
svært
Aftenens første indlæg kom fra 
Birgitte Graakjær Hjort, der er 
teolog og afdelingsleder ved FUV 
– Folkekirkens Uddannelses- og 
Videnscenter.

“Liturgidebatten blev 
mere nærværende”

“Hun gav os en god forståelse af, 
hvorfor liturgien og ritualerne er, 
som de er i dag og den udvikling, 
der er sket over tid,” fortæller Per 
Rasmussen, der var medarrangør af 
temaaftenen. Han sidder i menig-
hedsrådet i Ringsted Sogn og i be-
styrelsen i Midt- og Vestsjællands 
Menighedsrådsforening.

Efter oplægget blev der spist sand-
wich og debatteret ved bordene, 
hvor de, der ikke lige kunne få sam-
talen i gang, kunne hente hjælp i et 
sæt samtalekort, der er udviklet af 
Grundtvigsk Forum.

På et kort bliver man eksempelvis 
bedt om at tage stilling til på hvilke 
områder, man helst vil have tingene, 
som de plejer at være i gudstjene-
sten, og om man i kirken har et an-
svar for at være i bevægelse.   

“Det var en god hjælp, for det er 
jo et emne, det godt kan være lidt 
svært at komme i gang med,” lyder 
det fra Per Rasmussen.

Det er ikke nok med pjecer
Aftenens andet oplæg stod Niels 
Jørgen Hansen for. Han sidder i 
menighedsrådet i Haslev Kirke og 
er medlem af kirkens gudstjeneste-
udvalg.

Temaaftener om liturgi var et vigtigt supplement til rapporter og pjecer, mener medarrangør Per Rasmussen.
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“Han fortalte om de erfaringer, man 
har gjort sig i Haslev, hvor de er  
liturgisk frisogn. Det var meget 
jordnært og konkret, og vi var  
flere, der tænkte, at det kan vi selv 
gå hjem og prøve af. På den måde 
supplerede de to oplæg hinanden 
rigtig godt,” siger Per Rasmussen. 

Han oplevede at oplæg og samtaler 
var med til at gøre liturgidebatten 
mere nærværende.

“Formålet med aftenen var ikke at 
komme med svar, men at sætte en 
samtale i gang. Det var godt at få  
inspiration og høre andres syns-
punkter; det gør det nemmere at 
bringe samtalen hjem i  sognet. Det 
er ikke helt nok selv at sidde med 
rapporter og pjecer.”

Nævn tre vigtige ting fra  
udvalg ets arbejde i 2020?

Corona satte en stopper for årets 
store begivenhed, Stifts præste-
stævnet. I første omgang udsatte 
vi det til november, men det måtte 
igen udskydes. 
Inden corona brød ud, mødtes vi til 
Nytårskonvent. Det er en god mu-
lighed for, at præsterne kan mødes 
til faglige oplæg og teologisk de-
bat. Mange præster arbejder meget  
alene, så det er en god mulighed for 
at mødes med kollegaer.  

Nævn tre vigtige ting, som 
udvalget ser frem mod i 2021?

Den 28. januar er der Nytårs konvent 
med temaet “Om arvesynd – dåb og 
ritual”.
Den 25.-27. maj håber vi at mødes 
til Stiftspræstestævne på Nyborg 
Strand, hvor vi forhåbentligt kan af-
vikle det program, der var planlagt 
for 2020. 
Et vigtigt område for dette udvalg 
– også i 2021 – er at udbyde og un-
derstøtte supervisionsgrupper for 
præster.  

Hvorfor er udvalgets  
arbejde vigtigt?

Videreuddannelse er vigtig! De ar-
rangementer, vi holder, giver både 
fagligt input og en mulighed for 
at netværke. Begge dele er vigtige. 
Kortere og lokale kurser er også 
vigtige, fordi de kræver mindre tid 
og transport, og det derfor er lettere 
at afse plads til i en travl hverdag.   

UDVALGET FOR 
PRÆSTEKURSER

Erhard Schulte Westenberg, formand
  5120 7206    esw@km.dk

LITURGIUDVALGET

Anne-Sophie Olander Christiansen, 
formand

  4635 0878    asc@km.dk

Nævn tre vigtige ting fra  
udvalgets arbejde i 2020?

Vi har arbejdet videre med vores 
store projekt om bære dygtighed 
på kirkegårde og kirkens jorder. Vi 
har tidligere holdt fem kursusdage, 
hvor man kunne blive klogere på 
dette – både i teori og praksis.  
Vi udskød en temadag om stauder 
på kirkegården til 2021. Vi havde 
50 tilmeldinger og 33 på vente-
liste. Mange gravsteder står tomme 
hen, fordi mange vælger mindre  
urnegravsteder. Stauder kan være 
en bæredygtig og poetisk måde at 
benytte pladsen på. 
Vi har sammen med Grøn Kirke  
under Danske Kirkers Råd fået 
produceret videoer, der følger op 
på bæredygtighedsprojektet. Her 
præsen teres gode idéer, man kan 
arbejdere videre med lokalt. 

Nævn tre vigtige ting, som  
udvalget ser frem mod i 2021?

Vi skal fortsat arbejde med at un-
derstøtte arbejdet med bæredygtige 
kirkegårde og jorder. 
Vi vil arbejde med at etablere erfa- 
grupper for ansatte, der arbejder 
med bæredygtighed.
Vi skal planlægge vores tilstede-
værelse på Himmelske Dage 2022 i 
Roskilde.  

Hvorfor er udvalgets  
arbejde vigtigt?

Jordkloden skal have en fremtid. 
Gud har skænket os jorden som en 
gave, vi skal passe på. Vi er forvalt-
ere, og forvaltere rydder ikke bare 
hele bulen, men bruger det fornød-
ne i respekt for skaberværket.

UDVALGET FOR  
GRØN KIRKE

Helene Rasmussen, formand
  4640 4161   hra@km.dk

Det har udvalget også  
arbejdet med i 2020
• Udvalget er nyetableret og har 

haft samtaler om, hvad udvalgets  
opgave består i. Konsensus er, 
at den fornemmeste opgave, 
udvalg et har, er at klæde menig-
hedsråd, præster og lægfolk på 
til at samtale om liturgi.

• Besluttet at holde et kursus om 
gudstjenesten for menighedsråd 
i efteråret 2021 i samarbejde med 
religionspædagogisk udvalg. 
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Nævn tre vigtige ting fra  
udvalgets arbejde i 2020?

Vi har arbejdet med og undersøgt, 
hvad mission betyder både globalt 
og lokalt i stiftet. 
Vi har været tilstede digitalt i de 
fora, hvor vi normalt er tilstede både 
i økumeniske og inter religiøse sam-
menhænge. 
Vi har arbejdet med at fremme – og 
gøre det enkelt at etablere – ven-
skabsforbindelser mellem menig-
heder i stiftet og uden for Danmarks 
grænser. 

Nævn tre vigtige ting, som  
udvalget ser frem mod i 2021?

Vi ser frem til at holde en konferen-
ce i stiftet, hvor missionsbegrebet 
skal udfoldes og diskuteres.
Vi ser frem til årsmødet i Det 
Mellemkirkelige Råd og arbejdet i 
den nye struktur for Folkekirke og 
Religionsmøde.
Vi ser frem til at kunne genoptage 
vores engagement på forskellige 
messer, for eksempel på Krop, sind 
og ånd-messen.  

Hvorfor er udvalgets  
arbejde vigtigt?

At være kristen er at være en del af 
en relation – med Gud og med hin-
anden. Derfor må vi orientere os om 
det, der sker ude i verden og selv 
bidrage. Relationen i sig selv er vig-
tig – og kan hjælpe os med at løfte 
blikket fra vores egen lille andedam.

Nævn tre vigtige ting fra  
udvalgets arbejde i 2020?

Vi har ansat en ny kommunikations-
medarbejder på fuldtid 
Udvalget er blevet tilført flere mid-
ler fra stiftsrådet blandt andet til  
finansiering af en fuldtidsstilling
Der er udarbejdet en struktur for 
stiftets magasin udgivelser: Stifts-
bladet, Prædikenpause, Stifts dags-
magasinet og Stiftsårbogen. 

Nævn tre vigtige ting, som  
udvalget ser frem mod i 2021?

Vi ser frem til igen at kunne holde  
Stiftsdag og vores fællesmøde med 
provstiudvalg og stiftsrådets ud-
valg. Det er begivenheder, der er 
med til at binde stiftet sammen og 
understøtte den interne kommuni-
kation. 
Vi skal igangsætte arbejdet med 
at udvikle en ny kommunikations-
strategi for stiftet. 
Udvalget vil gerne bakke op om 
kommunikationen vedrørende Him - 
melske Dage i 2022 

Hvorfor er udvalgets  
arbejde vigtigt?

Kommunikation er altafgørende for 
sammenhængskraften og samar-
bejdet i stiftet. Det er vigtigt både 
at kunne informere og inspirere 
hinanden.

KOMMUNIKATIONS
UDVALGET

UDVALGET FOR  
GLOBAL KRISTENDOM

Keld Köcher, formand
  2985 2891   kocher@mail.tele.dk

Sarah Krøger Ziethen, Udvalgsmedl.
  4059 6512   scz@km.dk

Nævn tre vigtige ting fra  
udvalg ets arbejde i 2020?

I nedlukningsperioden begyndte vi 
at holde daglige digitale morgen-
samlinger med de mennesker, vi er 
i kontakt med. Blandt andet deltog 
flere fra vores kor for psykisk sår-
bare og fra de aftenskolekurser, vi 
gennem tiden har undervist på. Vi 
holder stadig samlingerne, fordi de 
fungerer så godt. 
Vi er blevet tvunget til at tænke i 
mindre fællesskaber og oplever her 
et potentiale fremadrettet. 
Vi har påbegyndt et digitalt forløb, 
vi kalder ”Rodfæstet”. Her udforsker 
vi sammen, men hver for sig, enkle 
praksisser som bibellæsning, bøn, 
fællesskab og gæstfrihed. 45 har til-
meldt sig forløbet.

Nævn tre vigtige ting, som 
udvalget ser frem mod i 2021?

Vi vil arbejde for, at projekter finan-
sieret af fondsmidler kan blive for-
ankret lokalt, for eksempel i et provsti. 
Vi vil arbejde for at nå bredere ud 
i stiftet.
Vi har oprettet en forening, der  
giver os mulighed for blandt andet 
at søge fondsmidler. Vi vil gerne  
sikre, at udvalget og foreningen sup-
plerer hinanden bedst muligt.

Hvorfor er udvalgets  
arbejde vigtigt?

Folkekirken har brug for at eksperi-
mentere med at være kirke på andre 
måder. Især på måder, hvor man 
kommer ud blandt mennesker. Ikke 
for at hive dem ind på kirkebænken, 
men for at blive der – sammen med 
dem.

UDVALGET FOR  
KIRKE PÅ VEJ 

Peter Tingleff, projektleder
 6161 5240   peter@kirkepaavej.dk
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Bogen, der har inspireret mig 
i 2020

Al Bøwig Larsen
Kirke- og kulturmedarbejder 
i Sankt Nikolai Kirke i Holbæk

At tilgive kan være svært, og i mit 
arbejde kan det være en udfordring i 
samtale med andre, at sætte de rigtige 
ord på processen og de tilhørende 
følelser og hjælpe folk videre. Gennem 
en fin blanding af eksempler fra dag-
ligdagen og bibelske fortællinger, 
illustrerer bogen de forskellige aspekter 
og stadier af tilgivelse. Bogen har givet 
mig et billede af, at vi hele livet vandrer 
ind og ud af denne proces, som jeg 
fremover vil bruge i samtaler. 

Hanne Mejlhede 
Tilgivelse
Akademisk forlag, 2020

Peter Fischer-Møller
Biskop over Roskilde Stift 

Paulus har spillet – og spiller – en stor 
rolle i den kristne teologi og kirke. 
Professor Troels Engberg-Pedersen 
introducerer Paulus’ tanker og idéer 
med sigte på en analyse af nutidens 
identitetspolitik – inklusiv MeToo –, 
kolonialisme- og flygtningediskussion-
erne. En grundtanke hos Paulus er, at 
mennesket har en særegen identitet, 
men også en fælles og afgørende 
identitet, der gør, at vi på tværs af 
forskelligheder er knyttet sammen  
i et livsfællesskab med Gud i Kristus. 

Troels Engberg-Pedersen
Paulus om identitet
Gyldendal, 2020

Stinna Ahrenst
Sognepræst og religionspædagogisk 
konsulent i Roskilde Stift 

Bogen handler om pædagogisk for-
mid ling uden ord gennem et sanse-
båret sprog, og hvorfor det er helt 
nødvendigt. Det gælder både til 
konfirmander, der ikke kan bruge det 
semantiske sprog og til alle os andre. 
Bogen begrunder det pædagogiske 
fundamentalt-teologisk og er en gave  
til alle undervisere.

Lars Nymark Heilesen
Ordet til dem uden ord
Eksistensen, 2020

Otto Lundgaard
Sognepræst i Ringsted Sogn og 
redaktør af Stiftsbladet

Wivel har skrevet fremragende om  
L.A. Ring, der i størstedelen af sit 
maler liv virkede på Sjælland. Ring var 
maler i en brydningstid, og blandt hans 
gennemgående motiver er over gangs-
billedet, altså livsfasen, vi står i. Som en 
god bekendt skrev: “Ingen maler har 
som han kunnet skildre snavset tøende 
sne i en muddergrøft med så stor ind-
følelse, at man synes om det hele.”

Henrik Wivel
Det glasklare hjerte
Strandberg Publishing, 2020

Teresemarie Lisiux
Organist i Nyvangskirken i Kalundborg

Denne bog bliver jeg ved med at vende 
tilbage til – og har fundet megen inspi-
ration heri. Forfatteren var som ung 
en berømt skakmester og blev senere 
mester i tai chi-øvelsen ”pushing hands”. 
Hans teori er, at når man først har lært 
at lære, kan man lære hvad som helst. 
Dybt relevante tanker for os organister, 
som nogle gange er et fagfolk, der skal 
kunne levere på en masse forskellige 
områder. 

Josh Waitzkin
The art of learning 
Simon & Schuster, 2008

Vagn Ytte Larsen
Menighedsrådsformand  
i Nykøbing Sjælland Kirke

I menighedsrådet er opgaverne i høj 
grad præget af faktuelle og økonomiske 
forhold. Derfor vender jeg igen og 
igen tilbage til denne bog, fordi den 
minder mig om, hvad der også er 
vigtigt at være opmærksom på. Sløk 
beskriver ikke leveregler, men vender 
de leveregler, vi selv finder på og sætter 
spørgsmål ved dem. Det har blandt 
andet inspireret til en værdibaseret 
personale politik, et årligt visionsseminar 
og fokus på tid til samtale om de 
spørgsmål i livet, der optager os alle. 

Johannes Sløk 
Det religiøse instinkt
Lindhardt og Ringhof, 2016
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Præster i stiftet efterlyser inspiration til og vej-
ledning i, hvordan man arbejder med kristen 
spiritualitet. Og i befolkningen og blandt kirke-
gængere er der til stadighed en øget efter-

spørgsel efter pilgrimsvandringer, retræter, kirkeyoga  
og kristen meditation. 

Derfor har biskop Peter Fischer-Møller og teologisk kon-
sulent og uddannelseskonsulent Anita Hansen Engdahl 
bedt sognepræst i Raklev Kirke, Helle Brink, om at være 
tovholder for et nyt fagligt netværk i stiftet, der kan sætte 
fokus på dette område. 

Kirkeyoga, 
meditation og 

retræte 
Netværk for kristen spiritualitet er det nyeste  

af stiftets fem faglige netværk

Af Sidsel Drengsgaard. Foto: Elizabeth Knox-Seith

Overblik og meningsfulde tilbud
Netværk for kristen spiritualitet, som det hedder, har fået 
bevilliget godt 50.000 kr. af stiftsrådet til at etablere sig. 
I netværket sidder fast pilgrims- og turistpræst i Stege- 
Vordingborg Provsti, Elizabeth Knox-Seith og derud-
over en præst fra hvert af stiftets øvrige provstier.  

“Jeg tænker ikke, vi skal ud og sætte en masse i værk i 
første omgang. Vi skal kortlægge, hvad der allerede fore-
går inden for dette felt. Man kan hurtigt komme ud i en 
aktivitetsiver. Når vi har et overblik, er vores opgave så 
at sætte meningsfulde tilbud i værk og understøtte det, 

Stiftets nye faglige netværk for kristen spiritualitet har fået 50.000 kr. af Stiftsrådet til at etablere sig. 
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Netværk for kristen spiritualitet 
Tovholder: Sognepræst Helle Brink  

 2143 2263    hebr@km.dk

Netværk af gymnasiepræster 
Tovholder: Sognepræst Marianne Myssen 

 2045 0145    marm@km.dk

Netværk for migrantarbejde 
Tovholder: Sognepræst David Varming Winsløv 

 2974 4909    dvw@km.dk

Netværk for gerontologi 
Tovholder: Religionspædagogisk konsulent Stinna Ahrenst 

 6128 6759   stah@km.dk

Netværk for homiletik 
Tovholder: Sognepræst Maria Harms  

 4636 6438   mhar@km.dk

der allerede sker på feltet,” siger tovholder for det nye 
netværk, Helle Brink.

Vi skal praktisere, ikke kun reflektere
Hun forklarer, at netværket har to overordnede formål. 

“Som præst har man brug for ikke kun at skulle levere, 
det er også nødvendigt at nære sin egen tro. Ellers risi-
kere man at brænde ud. Her er det oplagt, at netværket 
byder ind.”

Netværkets anden raison d’être er en fornemmelse af et 
behov i menighederne og befolkningen.

“Jeg har oplevet, at folk gerne kører langt for at deltage 
i en retræte eller en pilgrimsvandring. Flere kirker ind-
byder til meditation og yoga, og de har godt fremmøde. 
Vi har som kirke i en årrække forsømt at udfolde den 
kristne spiritualitet, og i stedet har vi set, at folk har søgt 
mod østens religioner for at få opfyldt deres behov,” for-
tæller Helle Brink.

Derfor mener hun, det er vigtigt med et fagligt netværk, 
der kan fremme samarbejde og inspirere præster og me-
nighedsråd.

“Og så er det vigtigt, at vi i netværket ikke kun reflekterer 
intellektuelt over, hvad kristen spiritualitet er, men at vi 
også udfolder det konkret.”

Stiftets faglige netværk 

Læs mere om netværkene på stiftets hjemmeside. Her 
kan du også se, hvem dit provstis repræsentant er.

Vi har som kirke i en årrække forsømt at udfolde den kristne spiritualitet, og i stedet har vi set, at folk har søgt mod østens religioner, 
fortæller sognepræst Helle Brink, der er tovholder for det nye faglige netværk. 

ROSKILDE STIFT |  19



Velkommen til  
stiftsadministrationen

Mød medarbejderne i stiftsadministrationen –
og få sat ansigt på dem, der er klar til at hjælpe dig

Mette Andersen  
Afdelingsleder, sekretariatet

• Den Digitale Arbejdsplads, DAP 
• Kirkeministeriets Informations 

System, KIS
• Stedfortrædende sekretær for 

biskoppen 
• Sekretær for stiftsrådet 
• Præsteansættelser

Helle Saxil Andersen 
Stiftskontorchef

• Administrativ leder 
• Biskoppens juridiske rådgiver 
• Juridisk sagsbehandling og råd-

givning
• Deltagelse i den fælles ledel-

se af Stifternes Løncenter for 
Menighedsråd

Ida Normann  
Chefkonsulent

• Sagsbehandling i Lejre, Køge, 
Kalundborg og Slagelse provstier

• Juridisk rådgivning og sags behand-
ling

• Askedeling og nedsættelse af urner 
på privat ejendom

• Bevilling af lån og udbetaling af 
kapitaler 

• Rådgivning om præsters og kirke-
funktionærers løn- og ansæt tel ses-
forhold

Henrik Bo Nielsen   
Afdelings- og driftsteamleder

• Afdelingsleder for lønafdelingen
• Driftsteamleder for Stifternes 

Løncenter for Menighedsråd, SLM
• Medlem af driftsgruppen for  

Folkekirkens Lønservice, FLØS 
• Rådgiver om overenskomster og 

arbejdsmarkeds forhold
• Bistår Kirkeministeriet i forbindelse 

med forhandlinger mm.

Lone Bisgaard Nielsen  
Sagsbehandler

• Journalisering og telefonomstilling 
• Flyttegodtgørelse, tjenestedragter 

og kørselsgodtgørelse 
• Honorarer til konsulenter
• Abonnement på Stiftsbladet
• Behandling af faktura i Ibistic

Peter Meisner  
Økonomimedarbejder 

• Økonomistyring
• Budgetter og budgetopfølgning 

for stiftets bevillinger til præsteløn, 
administration og løncenter

• Kvartalsvis budgetopfølgning til 
Kirkeministeriet 

• Diverse afstemningsarbejder
• Rapporterer til stiftsrådet om brug 

af midler under det bindende 
stiftsbidrag

• Gennemgår årsregnskaber for 
provstiudvalgenes kasser
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Signe Hülz  
Sagsbehandler, lønafdelingen

• Rådgivning om brug af FLØS 
• Rådgivning i løn- og 

personaleforhold vedr. kirke-
funktionærer

• Opfølgning på præsteløn
• Honorarer til emeriti

Anita Hansen Engdahl 
Uddannelses- og teologisk konsulent

• Ansvarlig for NY PRÆST
• Vejleder og sparrer med præster 

omkring faglige udfordringer
• Vejleder omkring 

uddannelsestilbud til præster

Grethe Schack Lassen  
Sagsbehandler, lønafdelingen

• Rådgivning om brug af FLØS
• Rådgivning i løn- og 

personaleforhold vedr. kirke-
funktionærer

• Opfølgning på præsteløn
• Refusion af dagpenge  

Jette Hansen  
Sekretær for biskoppen

• Sekretærfunktioner 
• Præsteansættelser og 

vikaransættelser
• Ordinationer, provstemøder og 

landemode

Orlov: Lonnie Lindberg Andersen, sagsbehandler

Gurli Hinrup  
Sagsbehandler, lønafdelingen

• Rådgivning om brug af FLØS
• Rådgivning i løn- og 

personaleforhold vedr. kirke-
funktionærer

• Opfølgning på præsteløn
• Behandling af faktura i Ibistic

Tine Dreier  
Fuldmægtig

• Sagsbehandling i Domprovstiet 
samt i Greve-Solrød, Næstved og 
Tryggevælde provstier

• Juridisk rådgivning og 
sagsbehandling

• Askedeling og nedsættelse af urner 
på privat ejendom

• Bevilling af lån og udbetaling af 
kapitaler

• Opgaver for Stiftsrådet 
• Provstiudvalgskassernes 

kvartalsrapporter og regnskaber

Stinna Ahrenst  
Religionspædagogisk konsulent

• Ansvarlig for konfirmandtræf 
• Kurser til præster og kirkens andre 

faggrupper
• Vejledning af præster, kirke-og kul-

turmedarbejdere og menig hedsråd 
inden for undervisning

• Arbejdsgrupper med geronto-
pædagogisk netværk og ung doms-
uddannelsespræster

Benedikte Pi Vinkel  
Fuldmægtig 

• Sagsbehandling i Odsherred, Holbæk, 
Ringsted-Sorø og Stege Vordingborg 
provstier

• Juridisk sagsbehandling og rådgivning
• Askedeling og nedsættelse af urner  

på privat ejendom
• Bevilling af lån og udbetaling af 

kapitaler
• Rådgivning om præsters og kirke-

funktionærers løn- og ansættelses-
forhold

• Provstiudvalgskassernes 
kvartalsrapporter og regnskaber

• Sekretær for Arbejdsmiljøudvalg et  
for præster

Sidsel Drengsgaard  
Kommunikationsmedarbejder

• Ansvarlig for stiftets kommunika-
tion fx hjemmeside, nyhedsbrev og 
sociale medier

• Presserådgivning  
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“Det, jeg vil sige her i aften, vil få store konsekvenser 
for alle danskere. Der vil komme svære situationer 
for mange borgere. Der bliver brug for, at vi hjælper 
hinanden.”

Sådan lød det den 11. marts 2020, da statsminister Mette 
Frederiksen tonede frem på DR og i en historisk tale luk-
kede landet – og viste det sig – kirken ned. 

Da provst i Odsherred Provsti, Karin Bundgaard Nielsen, 
så pressemødet hjemme i embedsboligen i Nykøbing 
Sjælland, vidste hun med det samme, at der ventede 
hende mange spørgsmål.

Karin Bundgaard Nielsen sætter ord på, hvordan hun som 
provst fik travlt med at kommunikere, da statsministeren  
i foråret lukkede land og kirke ned

Af Sidsel Drengsgaard.  

Provst i Odsherred: 

Jeg var 
kommunikationens 
ankermand

Derfor besluttede hun sig intuitivt for en kommunika-
tionsstrategi: Alt det jeg ved, skal menighedsråd og 
præster vide så hurtigt som muligt. 

52 corona-mails
Klokken 7.19 torsdag morgen satte hun sig derfor til 
tasterne og skrev den første af en lang række corona- 
relaterede mails til præster og menighedsråd i provstiet. 
Hun indledte: 

”I går aftes holdt statsministeren pressekonference med 
gennemgribende foranstaltninger for at forhindre eks-
plosiv stigning i smittemønstret fra coronavirus. Hele 
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dagen i går ventede vi på den lovede fælles udmelding 
fra biskopperne (som i sig selv også er historisk), men 
den blev gentagne gange udskudt, da nye informationer 
fra sundhedsmyndighederne løbende overhalede den 
indenom.”

Hun lovede at sende endnu en mail, så snart biskopper-
ne offentliggjorde deres fælles vejledning på DAP.
Og i dagene efter fulgte en række mails fra provsten.

“Når jeg lukkede ned for et skypemøder med biskop-
pen og mine provstekollegaer, skrev jeg altid en mail,”  
husker hun tilbage på en meget speciel tid. 

Siden nedlukningen er det – indtil nu – blevet til 52  
corona-relaterede fællesmails. 

“Nu skriver jeg, når der er noget nyt, og hvis retnings-
linjerne bliver ændret,” fortæller hun. 

Undersøgelse: Provsten var afgørende 
Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter har i en  
undersøgelse publiceret i november 2020 set nærmere 
på corona-nedlukningen af folkekirken og konkluderer 
her, at provsterne var afgørende for den interne kom-
munikation. Her har præster og menighedsråd oplevet, 
at de gennem personlig kontakt kunne få vejledning og 
hjælp til at tolke retningslinjer.    

Karin Bundgaard Nielsen beskriver da også sin rolle 
som en kommunikationens ankermand over for præster 
og menighedsråd – og selvom der ikke er noget godt at 
sige om corona, har der været en positiv sideeffekt ved 
den hyppige kontakt. 

“Jeg er kommet tættere på præster og menighedsråd, 
hvilket er en gave til vores samarbejde i provstiet. I 
krise tider er det mere oplagt at give lidt af sig selv, så 
jeg har eksempelvis delt vers fra højskolesange eller sal-
mer, som har været til trøst og opmuntring for mig selv.” 

Odsherred Provsti 

Kirkelig ligning 2021: 43.682.216 kr.
Sogne: 13
Pastorater: 11 
Valgmenighed: 1
Kirker: 16
Præster: 17
Medlemmer af folkekirken:  26.871
Kirkeskatteprocent: 0,98

Det skete også i 2020 i Odsherred Provsti

• Ny beregningsmodel for fordeling af driftsmidler til 
sognene udarbejdet og godkendt

• Ny omgangs- og mødeform grundet coronakrisen
• Flere nye menighedsrådsmedlemmer er valgt
• Præsteansættelser, hvor præster efter lange ansæt-

telser er gået af
• Pastoratomdannelser. Vig sogn er blevet selvstæn-

digt pastorat, mens Egebjerg og Nr. Asmindrup er 
blevet et to-sogns pastorat 

• Et nyt samarbejde med ungdomsskolen er iværksat

Nye restriktioner udløste salme vers
Sådan en opmuntring, var der brug for i efteråret, da 
regeringen indførte nye restriktioner: Nu måtte kun 50 
personer samles udendørs til bisættelser og begravel-
ser, og nu skulle man også bære mundbind i folkekir-
kens lokaler.  

Derfor sluttede Karin Bundgaard Nielsen en mail af  
sådan her: 

”Som Noa ventede på duen med oliebladet i sit næb, 
som et tegn på, at tiderne nu forandres, og optimis-
men kan få plads, tror jeg, vi er mange, der gør lige 
sådan fra hver vores ark i denne tid. 

Vi må bie en stund endnu, med Noas længselssang 
i ørerne:

Kom, min due, lad dig skue, 
lad dig skue med olieblad! 
Se! nu er stunden næsten oprunden, 
næsten oprunden, som gør dig glad. 
Kom, min due, lad dig skue, 
lad dig skue med olieblad!*

Mange hilsner fra Karin”

Ulogiske retningslinjer udfordrer 
Når hun ser tilbage på denne uvante situation – som i 
skrivende stund endnu ikke er forbi – er det med en op-
levelse af, at kommunikationen i provstiet har fungeret 
og fungerer. Hun oplever, at præster og menighedsråd 
gjorde og gør en stor indsats.  

Det mest udfordrende for hende har været, når retnings-
linjerne tilsyneladende ikke gav mening. 

”Det har ikke været umiddelbart logisk, at konfirman-
derne havde et sæt regler i skolen og et andet i kirken. 
Men her må vi tro på, at genåbningen samlet set giver 
mening.” 

* Den Danske Salmebog nr. 557, Hans Adolph Brorson (1765).
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LEJRE PROVSTI
Provst Lars Munch

Nævn tre vigtige ting, der er sket i provstiet i 2020?
Corona-situationen har selvsagt præget året. Vi har som 
alle andre måttet aflyse mange arrangementer, blandet 
andet vores økologiske kirkefestival og vores fælles 
provstigudstjeneste. Til gengæld er andre tiltag vokset 
frem. Nogle har live-streamet gudstjenester, andre har 
flyttet deres undervisning til nettet, og én har haft kirke-
lige handlinger udendørs, da kirken er så lille, at der 
med afstandskrav måtte være meget få deltagere. 

Vi har i år færdiggjort en omfattende renovering af 
Sæby præstegård, der er en gammel fredet bygning. 
Den er renoveret efter alle kunstens regler, og der er 
brugt i alt 13 millioner kroner.

Efter adskillige forhindringer står Rye Kirke klar efter 
en omfattende renovering og med en ny tilbygning. Her 
finder man køkken, handicaptoilet og depotrum. I kirk-
en har man fjernet nogle bænke, hvilket sammen med 
de nye funktioner i tilbygningen betyder, at kirken kan 
anvendes på mange nye måder. Nu mangler vi blot at få 
orglet på plads i kirken – det har været udsat for først en 
olieskade og siden en vandskade – og så kan vi endelig 
indvie kirken. 

Nævn tre vigtige ting, der skal ske i 2021?
Vi skal ansætte en ny provstisekretær.

Vi håber, at vi igen kan holde ”TRO – økologisk kirke-
festival”.

Vi skal igangsætte et byggeri af en ny præstegård i Rye 
Sogn, da den nuværende er utidssvarende og skal sælg-
es eller rives ned. 

KALUNDBORG PROVSTI
Provst Jørn Noe

Nævn tre vigtige ting, der er sket i provstiet i 2020?
Præsterne og jeg har haft besøg af religionspædagogisk 
konsulent, Stinna Ahrenst, på et provstikonvent, hvor vi 
drøftede konfirmandundervisning.

Vi har igangsat arbejdet med at bygge et nyt provsti-
kontor, der forhåbentligt kan tages i brug i april eller  
maj. Vi har etableret et nyt regnskabskontor, der vareta-
ger regnskabsføringen for 11 af provstiets menighedsråd. 
Derfor har vi brug for mere plads. Regnskabskontoret 
overtager helt det nuværende provstikontor, der ligger i 
en længe af præstegården i Finderup, og provstikontor-
et rykker så ind i det nye byggeri, der er budgetteret til 
fem en halv millioner kroner.  

Vi har haft to sognesammenlægninger. Føllenslev og 
Særslev er lagt sammen til ét sogn, og Bregninge, Bjerg-
sted og Alleshave er lagt sammen til ét sogn.  

Nævn tre vigtige ting, der skal ske i 2021?
Jeg har et ønske om at danne præsteteams, hvor præst-
erne jævnligt kan mødes og drøfte spørgsmål af kirkelig 
og teologisk karakter. Præster arbejder meget alene, så 
det vil være gavnligt med et sådant fagligt fællesskab. 

Sammen med Landsforeningen af Menighedsråd skal 
vi hjælpe de nyvalgte menighedsråd godt i gang med 
arbejdet. 

Hvis corona-situationen tillader det, skal præsterne og 
jeg i september på en studietur til Rom.

Kirkelig ligning 2021:  44.167.977 kr.
Sogne:  17
Pastorater:  8
Kirker:  17
Præster:  12
Folkekirkemedlemmer:  21.601
Kirkeskatteprocent:  1,05%

Kirkelig ligning 2021:  70.385.509 kr.
Sogne:  32
Pastorater:  15
Kirker:  36
Præster:  21
Folkekirkemedlemmer:  39.814
Kirkeskatteprocent:  1,01%
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HOLBÆK PROVSTI
Provst Detlef von Holst

Nævn tre vigtige ting, der er sket i provstiet i 2020?
Vi har oprettet en klimapulje, der i første omgang skal 
gøre energibesparende anlægsprojekter omkostnings-
frie. Hvis en kirke eksempelvis vil have udskiftet lyskil-
der til LED, får de penge til det og skal først tilbagebe-
tale, når besparelserne kommer. Når lånet er indfriet, vil 
besparelserne komme sognet til gode.   

Vi har en del præstegårde, der er ramt af skimmel-
svamp. De er dyre at renovere. Provstiudvalget vil  
ikke bevillige penge til reno ve ring af en fredet præste-
gård i St. Tåstrup. I stedet har de givet penge til et sam-
arbejde med en fundraiser, der skal udvikle spænden-
de perspektiver for bygningen, og dermed gøre fonde 
inter esseret i at bidrage til renoveringen.  

Vi vil gerne styrke diakonien og har opgraderet vores 
korhærspræstestilling til en halvtidsstilling, der er kom-
bineret med en stilling som sognepræst i Skt. Nikolai 
Sogn. Præsten skal være tilstede på Kirkens Korshærs 
varmestue og lave opsøgende gadearbejde. Stillingen 
bliver slået op snarest.  

Nævn tre vigtige ting, der skal ske i 2021?
I Udby sogn på Tuse Næs arbejder man for at om danne 
et stykke bortforpagtet jord til et grønt område for byens 
borgere, blandt andet med mulig hed for begravelser i 
naturen. I samarbejde med lokale aktører ønsker man at 
engagere frivillige i at lave aktiviteter her.  

En grupper præster arbejder sammen med Holbæk  
Teater om en gentænkning af højmessens liturgi. Det 
skal munde ud i en række podcasts og en alterna tiv 
gudstjeneste. 

Vi vil omstrukturere og udvide vores udviklings center 
og regnskabssamarbejde i provstiet. Vi ønsker på sigt at 
styrke samarbejde i forhold til fælles ansæt telser samt 
kirkegårdsadministration og –drift.

Kirkelig ligning 2021:  95.062.349 kr.
Sogne:  25
Pastorater:  18
Kirker:  32
Præster:  31 
Folkekirkemedlemmer:  55.806
Kirkeskatteprocent:  0,96 % 

GREVE-SOLRØD PROVSTI
Provst Anne Bredsdorff

Nævn tre vigtige ting, der er sket i provstiet i 2020?
Vi havde en meget vellykket provstidag i begyn del sen 
af året, hvor temaet var menigheds råds valg. Her blev 
præster, medarbejdere og menighedsråd klædt godt på 
til det kommende valg.  

Corona-situationen har affødt en stor opfindsomhed fra 
præster og medarbejderes side. Her vil vi tage nogle 
ting med os videre. Blandt andet oplev ede vi værdi i 
at mødes i mindre grupper for eksempel med sognets 
ældre, og telefonsamtalen fik ny rele vans. Grundet 
restriktioner måtte konfirmand hold deles op, hvilket 
i flere tilfælde gav en ny og fin dynamik. Vi oplevede 
også, at mere enkle måder at mødes på, var en succes. 

Vi har haft et år med en række ubesatte præste stillinger, 
hvilket vi er uvant med her i provstiet. Nogle præster er 
gået på pension, og andre har fået nye embeder. Vi har 
også været sygdomsramte og derfor haft en del vikar-
dækning. 

Nævn tre vigtige ting, der skal ske i 2021?
Vi skal ansætte flere nye præster, og der ligger en opgave 
i at tage bedst muligt imod dem i provsti sammenhæng. 

Vi ved, at det landsdækkende dåbstal er faldet under 
nedlukningen. Hvis det viser sig, at vi her i provstiet har 
haft et fald i dåbsprocenten, må vi have en samtale om, 
hvad vi gør i denne sammen hæng. Måske skal vi tilbyde 
drop-in dåb for større børn. 

Vi skal have et forøget fokus på trivsel blandt præster 
og medarbejdere oven på et år med mange udfordringer 
grundet corona. 

Kirkelig ligning 2021:  Greve: 55.645.000 kr.   
 Solrød:  32.913.000 kr.
Sogne:  11
Pastorater:  10
Kirker:  14
Præster:  24
Folkekirkemedlemmer:  54.527
Kirkeskatteprocent:  Greve:  0,73   Solrød:  0,82
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En hel masse slides med en hel masse små, sorte 
tal – og en provst, der taler alt for meget, alt for 
længe.  

Sådan beskriver provst i Næstved, Anna Helleberg 
Kluge, sin hidtidige oplevelse af et budgetsamråd.

”I år gjorde vi det anderledes. Der var færre slides og 
tal, flere billeder og grafikker og en række engagerede 
oplægsholdere,” fortæller hun. 

Da provstiudvalget i Næstved provsti i september 
2020 indbød menighedsrådene til budgetsamråd i  
Skt. Jørgens Kirkes lokaler, lå der to års forberedende 
arbejde bag.

Efter et mindre vellykket budgetsamråd i 2018 beslutte-
de provstiudvalget, at de ville besøge alle menigheds-
råd i provstiet. De ville finde ud af, hvad der var udford-
rende ude i sognene. Hvad man lykkedes godt med, og 
hvad man ønskede sig af sit provstiudvalg.  

I Næstved provsti har man i 2020 afviklet 
budgetsamråd på en ny måde, der engagerer 

flere og har den fælles vision for øje 

Af Sidsel Drengsgaard 

Kan man 
glæde sig til et 

budgetsamråd? 

Da Næstved provstiudvalg indbød til budgetsamråd i september 2020, lå der to års forberedende arbejde bag. 
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“Efter at have lyttet, systematiserede vi 
alle svarene og fandt ud af, at fire hoved-
punkter gik igen,” fortæller provsten. 

Nyt visionshjul som rettesnor
Menighedsrådene ønskede sig en mere 
retfærdig og gennemsigtig forvaltning 
af provstiets midler, de ønskede assi-
stance til den daglige drift, så der kan 
blive mere tid til kreativitet, de ønskede 
at fremme arbejdsglæde ved øget kom-
munikation og samarbejde og slutteligt 
et fokus på udvikling, så man til stadig-
hed kan skabe relevant kirke.

“Vi fik så lavet et enkelt visionshjul med 
disse fire punkter, som vi fremlagde for 
menighedsrådene. Her blev vi enige 
om, at det er disse fire ting, vi skal have 
fokus på, hvis vi fortsat vil have en god 
kirke i Næstved Provsti,” siger hun. 

Visionshjulet bruger provstiudvalget nu i deres arbejde 
som en rettesnor for de beslutninger, de tager. Derfor 
blev det også omdrejningspunktet, da man skulle lægge 
budget for 2021 og holde budgetsamråd. 

”Provstiudvalget var sammen i et døgn, hvor vi lavede 
et budgetforslag med konkrete projekter, som skulle op-
fylde visionen. Da vi senere modtog menighedsrådenes 
budgetbidrag, blev hvert projekt vurderet i forhold til 
visionen,” fortæller provsten

Større engagement i den fælles sag
Den indsats resulterede i en helt anderledes måde at 
holde budgetsamråd på.  

”Det blev en aften, hvor vi havde en fornemmelse af at 
arbejde for den samme sag. Vi talte selvfølgelig om øko-
nomi, men med et fokus på, hvorfor vi gerne vil bruge 
pengene, som vi vil, og hvad vi gerne vil opnå med at 
prioritere vores midler sådan,” siger hun. 

Den nye tilgang afspejlede sig også i aftenens præsen-
tation. Hvert projekt, der var at finde i budgettet, blev 
præsenteret af det medlem i provstiudvalget, man som 
noget nyt havde gjort til kontaktperson for projektet. 
Det betød, med provstens egne ord, at hun talte mindre 
og flere ildsjæle fik ordet.   

Hun oplevede det som en meget positiv måde at arbejde  
på.

”Langt flere var engagerede, der var en stor nysgerrig-
hed og provstiudvalget fik mange meget konstruktive 
input til budgettet. Nu er budgetsamråd noget, jeg glæ-
der mig til.”

Næstvd Provsti 

Kirkelig ligning 2021:  112.856.408 kr.
Sogne:  43
Pastorater:  19
Kirker:  43
Præster:  32
Folkekirkemedlemmer:  67345
Kirkeskatteprocent:  0,98%

Det skete også i 2020 i Næstved Provsti
• Sendt radiogudstjenester på en lokal kanal under 

corona-nedlukningen
• Istandsættelse af Herlufsholm Kirke blev færdiggjort
• Udarbejdet en beredskabsplan, hvis kirken igen skal 

lukkes ned
• Implementering af en ny mødestruktur i præste-

gruppen
• Udviklet og implementeret et nyt koncept for 

MUSsamtaler
• Skoletjenesten i Næstved er i udvikling, og der skal 

ansættes endnu en medarbejder
• Et nyt samarbejde med ungdomsskolen er iværksat

Visionshjulet er udarbejdet på baggrund af dialog med alle 
provstiets menighedsråd og bruges nu som en rettesnor for 
provstiudvalgets beslutninger.  
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”Mange tænker nok, at hvis vi vil have et enkelt bryllup, 
må vi gå på rådhuset, men et kirkebryllup er for alle. Det 
ville vi gerne oplyse om.” 

Enkelt var det netop at blive viet denne aften i Køge 
Kirke. Det eneste parrene skulle sørge for på forhånd 
var at anskaffe en gyldig prøvelsesattest. Så kunne de 
ellers bare møde op. 

Vi vil gerne promovere den enkle vielse 
I kirken blev parrene mødt af frivillige, der sendte dem 
over i sognegården til samtale med først en kordegn, 
der tjekkede prøvelsesattest, så med en præst, hvor de 
fik mulighed for at vælge mellem udvalgte salmer og 
præ- og postludier. Brudebuketter var der også tænkt på 
fra kirkens side – og så var det ellers bare at gå op ad 
kirkegulvet, hvilket de fleste par valgte at gøre sammen. 
Nogle i hverdagstøj og andre i hvide brudekjoler.  

Under salmerne, frem til læsningerne og vielses-
ritualet, sad parret sammen på to “brudestole” i koret. 
Efter vielsen var der i tilstødende lokaler et glas bobler  
og en lille gave: Et indkøbsnet med kirkens logo og  
bibelcitatet: “Bær hinandens byrder”.  

Det var Køge Kirke, der stod for planlægning og afholdt 
udgifterne, men alle præster fra provstiet var indbudt 
til at være med, og alle sogne i provstiet hjalp med  
markedsføringen af arrangementet. 

“Vi håber, at budskabet om, at man sagtens kan blive 
viet i kirken uden, at det koster tid og penge, vil afføde  
en øget efterspørgsel på mere enkle vielser,” siger  
Louise Dixen Hansen. 

På Køge Kirkes Facebookside kan man læse 
en taknemlig kommentar suppleret med flere 
hjerte-emojis: 

Det er Line Trier-Hofby, der udtrykker stor glæde over 
“en helt igennem rørende, smuk og nærværende ople-
velse”, da hendes datter og svigersøn blev viet i Køge 
Kirke til drop-in vielse i efteråret. 

I alt 17 par blev viet ved denne lejlighed.

”Drop-in vielser er blevet kritiseret for at give en for-
nemmelse af samlebåndsarbejde, men det var slet ikke 
vores oplevelse. Det var netop en smuk, nærværende og 
rørende oplevelse,” fortæller sognepræst i Køge Kirke, 
Louise Dixen Hansen, der har været med til at planlæg-
ge aftenen. 

Man ville med tilbuddet gerne sætte fokus på, at et 
kirke bryllup ikke behøver hverken at koste mange  
penge eller megen tid. 

Sognepræst:

Drop-in vielse var 
en succes
I Køge Kirke inviterede man til drop-in vielse 
for at vise, at kirkebryllupper er for alle. Læs 
om overvejelserne og få gode råd til selv at 
holde drop-in vielse

Af Sidsel Drengsgaard 
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Gode råd, hvis I vil holde drop-in vielse
• Gå i gang i god tid. Vi brugte et halvt år 
• Indhent erfaringer fra andre, der har prøvet det før
• Planlæg sammen med kirkefunktionærerne. De er 

afgørende for arrangementet
• Udnævn én til projektleder, der har overblikket og 

kan udlicitere
• Brug ressourcer på kommunikation, det er afgørende 

for at lykkes. Vi brugte sociale medier, lokalavis og 
opslag

• Vigtigt at kommunikere ud, at en prøvelsesattest er 
nødvendig

• Sørg for nok bemanding på aftenen. Minimum seks 
præster 

• Sørg for nok ventestationer, når par venter på 
samtale og vielse

• God idé at gå sammen om arrangementet i provstiet, 
da flere kan hjælpe med brandingen af arrange ment-
et og bidrage til en god aften

Køge Provsti 

Kirkelig ligning 2021:  75.043.859 kr.
Sogne:  15
Pastorater:  9
Kirker:  17
Præster:  23
Folkekirkemedlemmer:  46.120
Kirkeskatteprocent: 0,875

Det skete også i 2020 i Køge Provsti
• Corona har selvfølgelig sat sit præg og flere ting 

er blevet aflyst. Men nye idéer er også vokset frem. 
Eksem pelvis gik alle kirker i provstiet sammen om at 
lave og indkøbe påskebannere. 

• Vi er blevet tildelt en ekstra præstestilling grundet 
stor befolkningstilvækst. Der var indsættelse i  
december i Køge Kirke.

ROSKILDE DOMPROVSTI
Domprovst  

Anne-Sophie Olander Christiansen 

Nævn tre vigtige ting, der er sket i provstiet i 
2020?
I Syv-Ørsted-Dåstrup pastorat har to menighedsråd 
samlet sig til ét. Det betyder, at provstiet nu har tolv  
menighedsråd. 

2020 har også budt på en omdannelse af et pastorat. 
Snoldelev Sogn har tidligere hørt sammen med Tune 
Sogn, som har hjemme i Greve-Solrød Provsti. Nu er 
Tune blevet sig selv, mens Snoldelev er lagt sammen 
med Gadstrup Sogn. Tilsammen danner de Gadstrup-
Snoldelev Pastorat og har hjemme i domprovstiet.  

Vi har haft orgelindvielse i Trekroner Kirke den 6. sep-
tember. Det er et Frobenius orgel, og facaden er udfor-
met af kirkens arkitekter, Rørbæk & Møller, og er bygget 
smukt ind i den nye kirke.

Nævn tre vigtige ting, der skal ske i 2021?
Vi har planer om at sætte fokus på samarbejdet mellem 
menighedsrådene i provstiet i forhold til større opgaver 
og aktiviteter.

Vi vil gerne oprette en anlægspulje, hvor bevil lig ede 
midler til større anlægs- og renoverings opgaver kan 
udbetales til fremfor til det enkelte menig hedsråd. Vi 
ved, at projekter nogle gange for sinkes, og derfor er det 
smart at have en anlægs pulje, der kan sikre, at pengene 
udbetales, når behovet er der, men indtil da ikke ligger 
ubrugte, men kommer ud og arbejder andre steder i 
provstiet. 

Vi har lige oprettet en aktivitetspulje, hvor man kan 
søge om penge til nye kirkelige aktiviteter. Idéen er, at 
man kan få penge i op til tre år – det skal nemlig være 
en iværksætterpulje fremfor en driftspulje.

Kirkelig ligning 2021: 113.248.643 kr.
Sogne : 17
Pastorater:  11
Kirker:  20
Præster:  30
Folkekirkemedlemmer:  65.501
Kirkeskatteprocent: 0,84

Sognepræst i Køge Kirke, Louise Dixen Hansen (i midten),  
sammen med sine kollegaer. 
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STEGE-VORDINGBORG PROVSTI
Provst Mette Magnusson

Nævn tre vigtige ting, der er sket i provstiet i 2020?
Vi har, som alle andre, måttet aflyse flere spændende ar-
rangementer i provstisammenhæng på grund af  corona- 
situationen.

Vi har lært nye formidlings- og mødeformer grundet 
nedlukningen: Videogudstjenester og kommunikation 
på hjemmesider og Facebook samt afholdelse af møder 
på Skype. Erfaringen med digitale møder kan vi i nogle 
sammenhænge videreføre og spare tid og CO2.  

Vi har haft menighedsrådsvalg og har ikke haft brug for 
at holde afstemningsvalg nogen steder her.

Nævn tre vigtige ting, der skal ske i 2021?
Vi håber, at folkemødet på Møn bliver til noget i 2021. 
Her har vi en fælles stand, der bemandes af præster og 
menighedsrådsmedlemmer fra hele provstiet. Udover at 
gøre folkekirken synlig, er det også et godt projekt for os 
at være sammen om. 

Forhåbentligt kan vi også holde “På sporet af Jesus” 
igen. Det er et af skoletjenestens tiltag for skoleklasser. 
Det er et rigtig sjovt projekt, hvor både præster og 
menighedsråd er engagerede i formidling af kristendom 
på en vældig kreativ måde. Det foregår blandt andet på 
den gamle borgruin i Vordingborg, og vi præster er 
klædt ud og spiller forskellige scener fra Jesu liv. 

I 2020 havde vi i provstiet indbudt til drop-in dåb for 
første gang; det blev desværre udsat grundet corona. Vi 
håber, at det kan lade sig gøre i 2021. Det skal foregå i 
Vordingborg Kirke og gerne i forbindelse med et City 
Night arrangement, hvor butikkerne er åbne til klokken 
22.00, og der i er liv i byen.

SLAGELSE PROVSTI
Provst Ulla Thorbjørn Hansen

Tre vigtige ting, der er sket i provstiet i 2020?
Sønderup præstegård og præsteboligen i Halskov Sogn 
er blevet smukt renoverede. Menighedsrådene i de to 
sogne har hver især efter en ihærdig indsats kunnet 
byde deres nye præster velkommen. 

Før påske optog provstiet en række andagter, som blev 
sendt løbende i påskeugen på provstiets hjemmeside, 
hvor de stadig kan ses. Vi var seks præster og to organi-
ster, der medvirkede. Det var så god en oplevelse, at vi 
gør noget lignende op til jul. 

Vores erfarne og dygtige provstisekretær, Lone Sund-
gaard Hansen, er gået på pension. Vi har derfor ansat 
Sif Mørkeberg, som skal arbejde sammen med vores 
provsti sekretær Pia Pedersen. Vi har i løbet af året også 
sagt velkommen til flere nye præster og præstevikarer – 
og taget afsked med andre. 

Nævn tre vigtige ting, der skal ske i 2021?
Vi har lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt alle 
sogne om deres ønsker til samarbejdet i provstiet. Der 
var ønsker om et fælles regnskabs- og kordegnekontor 
og et samarbejde omkring diakoni. Det vil vi arbejde vi-
dere med. Vi har også nedsat et udvalg, der planlægger 
en provstidag for alle menighedsråd og ansatte i 2021 
for at styrke samarbejdet og ”vi-tænkningen” i provstiet. 

Den 24. august 2021 holder vi en diakonikonference i 
samarbejde med Slagelse Kommune.   

Vi glæder os til igen at kunne invitere til ”Kunst og 
Kirker”, hvor kunstnere udstiller i 15 af provstiets kirker. 
I 2019 var 6000 gæster forbi udstillingerne. I 2020 måtte 
vi desværre aflyse på grund af corona-situationen. I 2021 
finder arrangementet sted fra den 12. til 14. november.

Kirkelig ligning 2021:  61.061.953 kr.
Sogne:  27
Pastorater:  14
Kirker:  27
Præster:  18 
Folkekirkemedlemmer:  45.566
Kirkeskatteprocent:  1,02

Kirkelig ligning 2021:  99.441.917 kr.
Sogne:  41
Pastorater:  21
Kirker:  43
Præster:  39
Folkekirkemedlemmer:  61.679
Kirkeskatteprocent:  0,96%
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RINGSTED-SORØ PROVSTI
Provst Lars Poulsen

Nævn tre vigtige ting, der er sket i provstiet i 2020? 
Ligningsmidlerne var færre i år, og den udfordring, har 
menighedsrådene håndteret ved at udvise en stor soli-
daritet med hinanden. Det har gjort indtryk, at indstil-
lingen er, at man støtter hinanden. 

Vi er på grund af nedlukningen begyndt at sam arbejde 
om fælles videohilsener i provstiet. Flere af præsterne 
er med i arbejdet, og provstiudvalget har bevilliget pen-
ge til at få løst den tekniske del på professionel vis. Vi 
øver os stadig i at bruge mediet bedst muligt – og vi vil 
fortsætte med det på den anden side af corona.  

Vi har fortsat arbejdet med at forbedre arbejds miljø et i 
kirker og på kirkegårde. Vi har investeret i nye elektriske 
katafalker, arbejdet med sikring af gravsten og med at 
forbedre forholdene på de gamle kirkelofter. Vi har også 
bestilt et elektronisk ringeanlæg til den sidste kirke i 
provstiet, der stadig ringer manuelt. 

Nævn tre vigtige ting, der skal ske i 2021? 
Vi skal arbejde aktivt med at fastholde dåbsprocen-
ten efter de mange aflysninger grundet corona. Vi skal 
sikre, at menighedsrådene har de ressour cer, der skal til, 
for at kunne tilbyde særlige dåbsguds tjenester, når der 
ikke er plads til dåbsfølget til høj messerne. En læring, vi 
allerede har gjort os – som vi skal tale om fremadrettet 
– er, at der er en værdi i, at en hel gudstjeneste kan 
målrettes dåben og dåbsfølget.

Vi skal hjælpe de nye menighedsråd godt i gang med 
arbejdet. 

Vi vil gerne have et fornyet fokus på bæredygtig hed. 
Et væsentligt indsatsområde er at sikre et bæredygtigt 
materialevalg ved nye byg gerier og vedligeholdelses-
projekter. 

TRYGGEVÆLDE PROVSTI
Provst Erhard Schulte Westenberg

Nævn tre vigtige ting, der er sket i 2020?
Vi har fastansat en personalekonsulent, der i første om-
gang var ansat i en projektstilling. Det har vist sig, at 
det er givtigt at have ansat en konsulent med indsigt 
i personaleforvaltning. Det er en stor hjælp for menig-
hedsrådene.

Nedlukningen var selvsagt en uventet og uvant 
situation, der førte aflysninger med sig og gjorde, at vi 
måtte tænke nyt. Det viste sig, at præsterne alle fandt 
på alternative måder at forkynde det glade budskab 
på. Én cyklede rundt i sognet med sin harmonika 
og en kirkesanger, og sammen sang de salmer ved 
ældreboligerne og andre steder.  

Grundet corona-situationen har vi fået lejlighed til at 
afprøve nye gudstjenesteformer. Der er holdt gudstjene-
ste i forbindelse med pilgrimsvandringer, der er blevet 
streamet gudstjenester, og nogle præster udformede 
gudstjenesten som et løb med forskellige poster langs 
Tryggevælde å. 

Nævn tre vigtige ting, der skal ske i 2021?
Vi skal i gang med at bruge vores nye budget styrings-
system. Det skal gerne gøre fordelingen af ligningsmid-
lerne mere gennemsigtig og så retfærdig som muligt. 

Provstiet har i en årrække haft en større gæld. I janu ar  
2021 bliver kirkerne i Stevns Kommune gældfrie, og 
kirk erne i Fakse kommune er også godt på vej. Det er 
glædeligt, fordi vi hellere vil bruge penge på det kirke-
lige liv end på at afdrage på lån og renter.

Forhåbentlig kan vi for alvor genåbne i år. Der er mange 
ting, der skal indhentes. Der skal gen etableres kontakt 
til dem fra sognet, der ikke har brugt kirken grundet 
corona, og vi skal forhåbentlig i gang med at holde fore-
drag og koncerter igen.

Kirkelig ligning 2021:  Sorø: 40.448.625 kr.   
 Ringsted: 43.327542 kr.  
Sogne:  33
Pastorater:  16
Kirker:  36
Præster:  26
Folkekirkemedlemmer:  51. 602
Kirkeskatteprocent:  Sorø 0,95   Ringsted 0,95

Kirkelig ligning 2021:  Faxe: 53.463.845 kr.
 Stevns: 35.842.202 kr.
Sogne:  37
Pastorater:  17
Kirker:  37
Præster:  22
Folkekirkemedlemmer:  47.588
Kirkeskatteprocent:   Faxe: 1,08  Stevns: 1.10

ROSKILDE STIFT |  31



Den statslige konsulentordning 
De kgl. bygningsinspektører, Nationalmuseet og Akade-
miet for de skønne Kunster er tre statslige institutioner, 
der yder folkekirken sagkyndig bistand. Udgifterne til 
ordningen afholdes som udgangspunkt af staten. 

De kgl. bygningsinspektører yder sagkyndig bistand 
til stiftsøvrighederne som statens konsulent i sager om 
bygge- og anlægsarbejder. Rådgivningen består i en 
arkitektonisk og æstetisk vurdering af forelagte forslag 
samt en bedømmelse af foreliggende udgiftsoverslag. 
De kan, efter aftale med stiftsøvrigheden,  yde råd og 
vejledning til menighedsråd, men er ikke forpligtet.

Nationalmuseets opgave er at sikre kirkernes kultur-
arv og afgive udtalelser til brug for stiftsøvrighedens af-
gørelse i sager vedrørende kirker og inventar, der er over 
100 år gammelt. Menighedsråd skal indhente en besig-
tigelsesrapport fra Nationalmuseet, når arbejdet omfat-
ter murværk og inventar, der er over 100 år gammelt.  
 
Akademiet for de skønne Kunster er statens konsulent 
i kunstneriske spørgsmål, og Udvalget for Kirkekunst  
tager sig særligt af spørgsmål vedrørende kirkekunst. 
Menighedsråd kan indhente vejledning direkte hos 
Udvalget for Kirkekunst vedrørende indkøb af løse 
kunstgenstande. Stiftsøvrigheden skal godkende andre 
udsmykningsarbejder og indhenter i sådanne sager en 
udtalelse fra Udvalget for Kirkekunst, inden der træffes 
afgørelse.

Mød 
konsulenterne

Kgl. Bygningsinspektør i Roskilde Stift
Gitta Hammer, Erik Arkitekter A/S

  4214 7037
 gh@erik.dk

Nationalmuseet
Kirkekonsulenterne

  4120 6121
 kirkekonsulenter@natmus.dk

Akademiet for de skønne Kunster 
Udvalg for Kirkekunst

  3374 4910 
 info@akademiraadet.dk

Har du brug for sagkyndig vejledning, når det gælder 
bygge- og anlægsopgaver, æstetik og kulturarv? Det er 
der rig mulighed for. Her er en oversigt over den statslige 
konsulentordning og folkekirkens konsulentordning

af Sidsel Drengsgaard

Renovering af Rye kirke 2018
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Varme-, energi-og klimakonsulent
Civilingeniør Poul Klenz Larsen

  2015 3530
 poul.klenz.larsen@privat.dk

Orgelkonsulent
Domorganist Kristian Olesen 

 2076 0732 
 krolesen@gmail.com

Klokkekonsulent
Organist, klokkenist 
Per Rasmus Møller 

 2380 4428 
 prm@km.dk.

Kirkegårdskonsulent
Landskabsarkitekt MDL  
Karin Nygaard Corfitzen

  2973 1640
 knc@opland.eu

Bygningskonsulent for  
tjenesteboliger mv.

Arkitekt MAA Michael Madsen
  5993 1900

 mm@arkma.dk

Bygningskonsulent for landbrug
Karl-Åge Hornshøj Poulsen

  2118 5981
 khp@vkst.dk

Folkekirkens konsulentordning
En række specialkonsulenter yder stiftsøvrigheden, 
provstiudvalg og menighedsråd sagkyndig bistand. 
Menighedsråd kan indhente råd og vejledning ved  
direkte henvendelse til konsulenterne. Stiftsøvrighed og 
provstiudvalg kan anmode konsulenterne om afgivelse 
af en erklæring til brug for en afgørelse. Udgifterne af-
holdes altid af det pågældende menighedsråd.
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Ordinationer 2020

Karsten Lundbeck Garne  
Stenlille-Stenmagle

Tommy Toudahl Corfixen  
Sønderup-Nordrupvester-Gudum

Anne Kathrine Clausen  
Halskov
Søren Voigt Juhl 
Køge

Heidi Kristine Kasper Hansen 
Mosede

Lone Uldall Jørgensen 
Benløse

Meghan Welsch Jakobsen 
Soderup-Kirke Eskilstrup

Elizabeth Knox-Seith 
Stege-Vordingborg

Adrian Hove-Kreutzfeldt 
Vemmelev-Hemmeshøj

Nikolai Wessel 
Høve-Havrebjerg – Valgmenighed

Nanna Katrine Fafner Robertson 
Faxe-Roholte

Kærne Urne Foresom 
Rye-Kirke Sonnerup – konstitueret

Peter Borring Sørensen 
Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge

Peter Bæk 
Karlslunde Strandsogn

Jacob Kleofas 
Højelse-Lellinge

Mette Paulin Blomgren 
Ølsemagle

David Varming Winsløw 
Ølsemagle

Rasmus H. C. Dreyer 
Agersø-Omø

Myrna Sara Kristiansen Hidalgo 
Antvorskov

Bente Lybecker 
Havdrup 

Josefine Mikuta Poulsen 
Føllenslev-Særslev-Sejerø

Claus Erik Oldenburg  
Tune - konstitueret

Lisbeth Christensen 
Sværdborg-Lundby - konstitueret

Nikolaj Jesper Steen 
Lyderslev-Frøslev - konstitueret

Inge Leinum 
Tersløse-Skellebjerg-Niløse - 
konstitueret

Karin Andersen 
Faxe-Roholte - konstitueret

Fratrædelser  2020Ansættelser  2020

Nanna Katrine Fafner Robertson, 
31. januar i Roskilde Domkirke

Nikolai Wessel,  
31. januar i Roskilde Domkirke

Kærne Urne Foersom,  
30. juni i Roskilde Domkirke

Josefine Mikuta Poulsen,  
6. september i Roskilde Domkirke

Cecilie Ahlmann Raaberg  
Skt. Nikolai Kirke, Holbæk - konstitueret

Carina Gosmer Andersen  
Sdr. Dalby-Tureby - konstitueret

Lisbeth Thomsen 
Tveje Merløse

Mette Hald Mikkelsen  
Sværdborg-Lundby

Lise Trap 
Soderup-Kirke Eskilstrup

Ingrid Sofie Rosengren 
Snesere-Everdrup

Heidi Kristine Kasper Hansen  
Herfølge

Lars Oliver Stuhr 
Greve

Leif Ellerbek 
Solrød

Carsten Mølgaard Hansen 
Solrød

Henriette Barkholt  
Jyderup-Holmstrup

Majbritt Breinholt Christensen  
Benløse

Mie Møller Jeppesen 
Tømmerup

Mogens Winther Hvidring 
Nyvang

Ida Rusholt Lund  
Vemmelev-Hemmeshøj

Jørgen Lund 
Ølsemagle

Gerhard Jónsson Mikkelsen  
Karlslunde Strandsogn

Peter Bæk 
Karlslunde Strandsogn

Mette Paulin Blomgren 
Skt. Mortens i Næstved

David Varming Winsløw 
Ølsemagle

Helge Baden Nielsen 
Herfølge

Bente Viuf 
Slagelse Sygehus-Skt. Peders-Havrebjerg

Lisbeth Lundbech 
Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge

Elizabeth Knox-Seith 
Psykiatrisygehuset, Slagelse/Antvorskov

Christian Bering Bryld 
Greve

Birgit Svendsen 
Rye-Kirke Sonnerup

Ebba Neimann Rasmussen 
Mosede

Kristina Bay 
Højelse-Lellinge

Helle Viuf 
Antvorskov

Anne Kathrine Clausen  
Skt. Nikolai Kirke, Holbæk

Annette Berg 
Vig-Nørre Asmindrup

Søren Voigt Juhl 
Halskov - konstitueret
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Kirkeliv på trods – et år med corona 
2020 stod om noget andet i coronaens tegn. Alle steder i stiftet har  
kirkelivet udfoldet sig på nye måder – på grund af og på trods af  
corona. 

I denne stiftsårbog kan I læse om årets gang i stiftets udvalg 
og provstier. Udgivelsen er bygget op sådan, at vi hører fra alle 
– men lidt mere fra nogen og lidt mindre fra andre. Næste år  
ryster vi posen. 

Alle udvalg og provstier er tillige blevet bedt om at se frem mod 
2021 – og det tyder på et år fyldt med aktivitet og liv i stiftet. 

Dertil kan I læse om årets gang i stiftsrådet, møde stiftsadmi-
nistrationens medarbejdere, få et overblik over stiftets udvalgs-
struktur og læse om den statslige konsulentordning og folke-
kirkens konsulentordning.

I 2020 fik stiftet et nyt fagligt udvalg, som I kan møde her i  
årbog en, hvor I også finder en samlet oversigt over stiftets fag-
lige netværk. 

Den læselystne – eller nysgerrige – kan blive klogere på, hvilken 
bog, der har inspireret biskoppen mest det forgangne år. Vi får 
også bog-anbefalinger fra andre af kirkens frivillige og ansatte.

Corona til trods vidner denne årbog om et stift, hvor kirkelivet 
ikke lader sig slå ud af hverken nedlukning eller restriktioner. 

God læselyst! 


