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Hvis vi som provster ikke i forvejen vidste, at vi havde en ledelsesrolle og udgør et 

omdrejningspunkt for ledelse, udvikling og samarbejde i den folkekirkelige hverdag, så har vi lært 

det på den hårde måde i første halvdel af 2020. Her blev folkekirkens daglige praksis og ydelser til 

medlemmer og ikke-medlemmer indsnævret med restriktive rammer, og folkekirkens position i 

samfundet blev udfordret på dens evne til at spille en folkelig, meningsfuld rolle. 

I krisetider ser man, hvem man er. 

Som provster har vi stået i brændpunktet med krav indadtil om at være loyale embedsmænd, 

fortolke regler, give ordentlig feedback til den folkekirkelige kreativitet og udadtil medvirke til at 

pege på folkekirkens relevans. 

Indledning 
Ved indgangen til 2020 bragte Kristeligt Dagblad en artikel under overskriften: Folkekirkens plads i 

det danske samfund vil blive testet i 2020: Hvor folkelig er den? 

I artiklen kommer prof. Peter Lodberg med sit bud på, hvor testen vil stå – og han nævner, at det 

at nå bredt ud bliver en central opgave for folkekirken i det år, som vi på det tidspunkt skulle til at 

træde ind. Konkret nævner Peter Lodberg tre ting, nemlig menighedsrådsvalget, liturgidebatten og 

den nye, nudanske oversættelse af Bibelen (Bibelen 2020) som centrale begivenheder:  

”De tre begivenheder berører kernen i kirken, nemlig Bibelen, gudstjenesten og det lokale 

engagement. De vil derfor afsløre, om folkekirken rent faktisk nyder almen interesse i det 

danske samfund eller om den forbliver en kirke for de særligt interesserede. Det siger noget 

om folkekirkens demokratiske legitimitet, om man kommer ud til den brede offentlighed 

eller om det hele forbliver snævert. På den måde synes jeg godt man kan sige, at 

folkekirkens plads i det danske samfund bliver testet i 2020” (KD 30. december 2019) 

Peter Lodberg peger også på andre emner, som vil præge året, nemlig den grønne omstilling, 

forfulgte kristnes vilkår rundt om i verden og præstemanglen i folkekirken.  

Han nævner ikke Corona. Af gode grunde. For på det tidspunkt, de sidste dage af 2019, var det 

endnu kun et fænomen i Kina, der blev nævnt en passant i nyhederne. Det skulle ændre sig og blive 

den måske mest afgørende test for folkekirken i 2020. Ikke for at forklejne de andre væsentlige 

emner og begivenheder, Peter Lodberg pegede på. De er væsentlige, men Corona-krisen satte en 

helt ny omkalfatrende dagsorden for os alle. Og blev en test på, hvilken plads folkekirken har i det 

danske samfund.  

Corona-krisen 
Da samfundet lukkede ned 11. marts 2020, lukkede også folkekirken sine kirker og sognegårde. 

Det afstedkom modstemmer, der spurgte, om det var det rigtige at gøre. Var det ikke netop i en 

krisesituation som denne, at kirken skulle stå til rådighed som rum for bøn og andagt? Skulle 



folkekirken søge at hævde en særstatus, eller skulle folkekirken tværtimod stå last og brast med 

det øvrige samfund? Spørgsmålet handler i sidste ende om folkekirkens placering og legitimitet. 

Hvor er det rigtigst at placere sig som kristen kirke, som folkekirke, i en krise som den, vi har 

været igennem? 

Når vi i dag ser tilbage på forårets dramatiske nedlukning, skal vi ikke glemme, at vi som samfund 

blev ramt af en virus, der ikke kender forskel på, om vi sidder i en koncertsal, i bussen eller i 

kirken. Vi stod over for en smittetrussel, der skulle inddæmmes for at undgå yderligere spredning, 

mange syge og døde og et kollaps i sundhedsvæsenet. Beslutningen om at lukke var en direkte 

konsekvens af de sundhedsfaglige myndigheders anbefalinger. Svigtede folkekirken som kirke? Det 

mener jeg ikke. Der var både næstekærlighed og omsorg i, at vi gjorde vores til at afværge den 

potentielle katastrofe. Og kirken lukkede jo ikke. Vi så præster, der med ildhu og kreativitet 

kastede sig ud i brugen af digitale medier, telefonkæder blev etableret, digital 

konfirmandundervisning, drive-in-gudstjenester, salmesang på kirkegårde – og senere, da det blev 

muligt at samle 10 personer – blev der lavet udendørs kaffemøder for ældre. Plus meget, meget 

mere. 

Under selve nedlukningen spillede kirkerne fortsat en aktiv rolle på mange måde, bl.a. ved  

 at sikre, at det – under restriktive former – dog var muligt for familierne at tage en 

værdig afsked med deres døde 

 at forkynde evangeliet til trøst og opmuntring ad flere kanaler  

 at udføre et omfattende diakonalt arbejde, der rakte ud mod ældre, syge, udsatte og 

isolerede medmennesker. 

Dette er ikke sagt for at bortforklare de mange vanskeligheder, situationen også satte os i – som 

enkeltpersoner, som kirke og som samfund. Det er derfor også glædeligt, at FUV tidligt søgte og af 

Fællesfonden fik en projektbevilling til at lave en evalueringsanalyse af folkekirken under Corona-

krisen. Analysen går både på det indholdsmæssige, på teologien, forkyndelsen, kirkeforståelsen og 

på det organisatoriske: Hvordan var beslutnings- og kommunikationsveje? Hvem traf hvilke 

beslutninger, med hvilket mandat gjorde de det, og hvordan blev det omsat i praksis? Analysen 

foreligger i sin endelige form med udgangen af oktober. Situationen var usædvanlig, og ingen af os 

havde prøvet at stå i noget, der ligner. Situationen kaldte på reaktioner, der både var af 

psykologisk og teologisk karakter. Og situationen fordrede et mere plastisk præsteembede end 

det, der primært forstår sig knyttet til prædikestol og kirkerum.  

 

For os provster blev de mange ugers nedlukning en øvelse i at lede under vanskelige og hidtil 

ukendte forhold. Vi skulle sikre den bedste mulige opbakning til præsterne, der stod i frontlinjen 

og blev mødt med de mange spørgsmål fra brudepar, konfirmandforældre og familier, der skulle 

have bisættelse og begravelse. Vi skulle omsætte generelle retningslinjer til brugbar praksis. Jeg har 

ofte tænkt på, at situationen indimellem kunne minde lidt om at sætte en hel befolkning til i 

fællesskab at læse tegningen og samle et stort klædeskab fra IKEA. Der var mange meninger om, 

hvordan regler og retningslinjer skulle tolkes, hvordan det også kunne være gjort, og hvordan 

andre havde gjort.  

 



Der blev nedsat en task force, og når man betænker den centrale rolle, vi havde i at omsætte 

regler og retningslinjer til daglig ledelse og praksis, kan det undre, at provsteforeningen ikke var 

med i denne task force fra begyndelsen. Vi kom først med fra 21. april. Og har flere gange oplevet 

det, som vores kollega Esben Andersen beskriver som et kommunikationsmæssigt limbo (Præsten 

30-31), hvor informationen om nye regler og retningslinjer nåede offentligheden, før den nåede 

frem til os. Det har vanskeliggjort vores mulighed for at udfylde vores ledelsesrum, at 

spørgsmålene i mange tilfælde er kommet, før vi har haft mulighed for at finde svarene. 

 

Provsteforeningens bestyrelse har fundet anledning til at blande os i den offentlige debat et par 

gange. Første gang, da vi 2. april tog afstand til ideen om at åbne kirkerne påskedag. Ideen opstod 

ud af det blå, forekom ude af trit med regeringens egne meldinger om at holde fast i den hidtidige 

linje. Det afgørende for os var, at det forekom uigennemtænkt og rejste masser af spørgsmål om, 

hvordan det i givet fald skulle foregå. Handlede det kun om påskedag? Skulle folk lukkes ind i 

grupper à 10? Ideen var uden tvivl båret af et oprigtigt ønske om at give mulighed for at fejre 

påsken. Men den skabte forvirring og tvivl om den hidtidige linje.  

 

Anden gang vi ytrede os offentligt som bestyrelse var 26. april, hvor vi udsendte et åbent brev til 

statsministeren, kirkeministeren og Kirkeudvalget, hvor vi pressede på for at åbne kirkerne for 

personlig andagt og bøn og tillade friluftsgudstjenester.  

 

18. maj blev vi så omfattet af genåbningens fase 2. Og siden har vi så haft en anden opgave som 

provster, nemlig at fortolke de regler, der skulle gælde for genåbning. Arealkrav, afstandskrav, 

forsamlingsforbud, bestemmelser på kirkegården osv.  

 

Er folkekirken kommet styrket ud af Corona-krisen? Har vi lært noget, som vi kan tage med os? 

Spørgsmålene er blevet debatteret og vil blive debatteret. Også på vores årsmøde. Nogle vil i hele 

nedlukningen se en statskirkelighed for fuld udblæsning, andre vil se det som et udtryk for sand 

folkekirkelighed, at folkekirken fulgte og bakkede op om den linje, som regering og myndigheder 

lagde i en ekstraordinær situation, der angik os alle. 

 

Hvor skal kirken placere sig? 
Corona-krisen har altså på en meget håndfast og hidtil uset måde sat spørgsmålet om folkekirkens 

relevans på dagsordenen. Og dermed givet os nye vinkler på det, som vi i år har sat som overskrift 

og emne for årsmødets drøftelser. Med overskriften Øde, døde og levende kirker? lægger vi op til en 

drøftelse af, hvor og hvordan folkekirken placerer sig i det danske samfund anno 2020. 

Overskriften var oprindeligt tænkt ud fra et strukturelt perspektiv og jo med en skelen til, at dette 

års værtsstift har strukturelle udfordringer tæt inde på livet. Lolland-Falster stift har godt 82.000 

folkekirkemedlemmer, og der er i stiftet 111 kirker! Knap 740 folkekirkemedlemmer om én kirke. 

Strukturforandringer har i mange år været diskuteret med udgangspunkt i det københavnske 

kirkeliv. Sidste år besøgte vi Vesterbro Bykirke og så dér, hvordan man har forholdt sig til 

ændringerne i demografi og kirkegeografi. I år vil vi så se eksempler på, at der ikke kun er tale om 

en storbyudfordring, men i høj grad også en udfordring, der går på tværs af stifterne. 



Begrebet placering kan pege på noget statisk, hvilket jo også traditionelt har været den betydning, 

der har været på tale, når det gælder kirken. Når vi taler om kirkens placering i landskabet, så taler 

vi om kirkerne som orienteringspunkter, som pejlemærker og som vidnesbyrd om en historisk 

sammenhæng. Kirkernes placering repræsenterer urokkelighed, stabilitet, men kan med deres 

placering også vidne om en udvikling, der er fortsat ad andre veje, der er gået uden om kirken.  

Men når vi taler om placering er der mere end det konkret-fysiske i det. Kirken er for længst gået 

fra at være identisk med den fjerne kirkes symbolske synlighed. Folkekirken er i dag andet og 

meget mere end en symbolsk markør i landskabet. Den er en institution, der i stigende grad indgår 

i samspil med andre institutioner og mødes af mangfoldige forventninger fra samfund og 

medlemmer. Her er placering ikke længere et statisk, men et dynamisk begreb, for hvor placerer 

folkekirken sig i forhold til ændret demografi, samfundsmæssige udfordringer som klimakamp og 

Corona-krise? Hvor er kirkens bidrag i kampen mod ensomhed, præstationssamfundet og stress? 

Hvordan kan folkekirken indgå i samarbejde med folkeskole, foreningsdanmark, kommune og stat? 

Og når vi gør det, hvordan gør vi det så – og ikke mindst: Hvorfor? 

De centrale spørgsmål  
Spørgsmål om hvor, hvordan, hvorfor er placeringsspørgsmål. De handler om strukturelle forhold, 

men også om folkekirkens legitimitet eller eksistensberettigelse. Og netop de spørgsmål fylder 

mere i provsternes hverdag. Det dokumenteres af den undersøgelse, som lektor Erling Andersen 

har udarbejdet og som udkommer i forbindelse med dette årsmøde. Rapporten er resultatet af en 

opfordring fra Provsteforeningens bestyrelse og forsamlingen her på årsmødet sidste år. Ønsket 

gik på en opdateret viden i fht. de undersøgelser, der tidligere er lavet i 2010 og 2015. Det er 

meget glædeligt, at FUV så resolut tog udfordringen op og på dette årsmøde kan præsentere den 

undersøgelse, som ikke overraskende har fået titlen Forandringer i provstierne III.  

Undersøgelsen peger på en række udviklingstendenser, og her vil jeg fremhæve én, fordi den 

perspektiverer begrebet om folkekirkens evne til at placere sig. Det drejer sig om 

”..nødvendigheden af, at der er en ledelse, som igangsætter forpligtende samtaler om 

kirkens vilkår, udfordringer og opgaver i den senmoderne virkelighed, en ledelse, 

som inspirerer til fælles refleksion vedrørende vores grundlag som kristen kirke, 

presser sig på”, (79) 

Provstierne er omdrejningspunkt for mange samarbejder. Opgaven er at vedligeholde, men også at 

gå et skridt videre, for som Erling Andersen skriver: 

”Det der med samarbejde er i det hele taget på flere måder sat på skinner i mange 

provstier. Samarbejde er i et vist omfang blevet en del af en kultur, som nu kræver 

vedligeholdelse og som kan udbygges. Mange steder er det blevet almindeligt, at man 

af sig selv – eller efter et lille puf – søger hen over grænser, geografiske såvel som 

fagprofessionelle, når konkrete opgaver skal udføres. … Fællesskab og samvirke har 

stadig provsternes store bevågenhed, men man er så at sige på et andet niveau nu 

end for nogle år siden”. (82) 



Provstens ændrede rolle – og stillingsindhold? 
Provsten ledelsesrolle vokser i omfang og der er i dag bred enighed blandt provsterne om, at det 

er en lederstilling. Men der er også en erkendelse af, at det går ud over præstedelen i vores 

stillinger – og at det kun er muligt at løfte ansvaret i provstestillingen, hvis nogle af opgaverne 

uddelegeres. Forandringer i provstierne III gør det tydeligt, at vi må vurdere provstestillingens 

indhold på ny. Ligeså klart det er, at provsterne ønsker at bevare præstearbejdet som en del af 

stillingen, ligeså klart er det, at den almindelige kvotefordeling 50/50 er udtryk for (forældet) 

ønsketænkning. Måske skal vi i stedet for at tale procenter og revision af procenter tage 

udgangspunkt i en diskussion om, hvad der er rimelige forventninger til provsten som præst? Vores 

kollega, Grete Wigh-Poulsen (GW-P) har i år som resultat af en studieorlov lavet et skriftligt 

(upubliceret) arbejde: Præsten som provsten – provsten som præst. Forventninger, forandringer, fremtid. 

På baggrund af spørgsmål og samtale med en lang rækker aktører har GW-P søgt at afdække det 

forhold, at provstestillingen har ændret balancepunkt – hvor provsten tidligere var en sognepræst 

med tillagte funktioner, forholder det sig i realiteten i dag omvendt, som GW-P skriver (2) og 

”spørgsmålet er derfor ikke, om provsten fortsat skal være præst, men hvordan” (38). 

Hun stiller derfor det spørgsmålet, om løsningen er, at provsten tilknyttes et sogn som sognepræst 

uden at indgå i sognets præstenormering – eller som det er sket i Horsens provsti – at knytte 

provstens præstedel til provstiets sogne? Det er en anden måde at tænke provstestillingen på end 

den, der udmønter sig i procenter. Der er tale om at formulere minimumsforventninger og/eller 

afgrænsninger i provstens præstelige opgaver – og det ville tydeliggøre for alle, at provstens 

primære ansvarsområde ligger i ledelsesdelen. ”Præstedelen skal efterlade så meget luft i 

provstestillingen, at der bliver rum til opmærksomhed, tilkaldsparathed, tid til at lytte, sparre, 

vejlede og gå ind i de konflikter, der måtte opstå. Provstedelen må omvendt efterlade tid til, at 

provsten kan være præst” (41).  

Desværre er der ikke kommet et gennembrud i forhandlingerne om en oprykning af de provster, 

der fortsat befinder sig i LR 36. Forhandlingen er blevet placeret i næste overenskomstforhandling 

OK21, men til gengæld er der nu kommet gang i udmøntningen af Præsteforeningens LG3-projekt. 

Det sidste kan man kun glæde sig over. Men det betyder, at vi nu står i den situation, at en række 

præster om kort tid kan tangere eller i enkelte tilfælde ligefrem overhale provster lønmæssigt. 

Med kort varsel – og oven på en Corona-krise, der har vist, hvor meget ledelsesansvar, der ligger 

hos os provster – er vi blevet bedt om at indstille, hvilke præster, der skal tildeles LG3-tillæg. Det 

er en opgave, der har været præget af usikkerhed om kriterierne, konsekvenserne for den enkelte 

præst og for kollegialiteten. Og vi gentager, at der fortsat mangler en konsekvent og kontant 

anerkendelse af provsternes ledelsesrolle. Vi kæmper fortsat for ligeløn til provster.  

Hvordan skal vi politisk arbejde videre med provstestillingens indhold og 

balance? 
 

Folkekirkens placering i den grønne omstilling 
På bispemødet i januar meldte biskopperne ud, at de gerne så Kirkeministeriet nedsætte et udvalg, 

der kan samle erfaringer og dele viden om, hvordan folkekirken kan bidrage til de klimamål, der er 

sat af regeringen. Oplægget blev meget hurtigt fortolket som et forsøg på at topstyre folkekirken 

og spænde den for en politisk korrekt vogn. Denne tolkning blev delvist hjulpet på vej af en uklar 



kommunikation om, hvad det egentlig var, biskopperne havde foreslået. Havde de foreslået, at også 

folkekirken skulle sætte et reduktionsmål for sin egen drift på 70 pct. inden 2030? Eller var det en 

hensigtserklæring om at arbejde med på den overordnede samfundsmæssige målsætning?  

Biskoppernes klimatiltag har endnu ikke ført til nedsættelse af det ønskede arbejdsudvalg, men 

biskopperne har i hvert deres stift forsøgt at danne sig et foreløbigt overblik over klimatiltag, der 

allerede er taget. Fra Provsteforeningens side deltager vi allerede nu i arbejdet med at tænke 

bæredygtige løsninger ind i sognenes drift – og vi deltager gerne i den nødvendige afdækning af 

erfaringer, viden og muligheder i et kommende arbejdsudvalg. 

For Provsteforeningen at se handler opgaven om, at vi som folkekirke yder vores bidrag til den 

grønne omstilling. Vi har bygninger, jorder og forbrug og skal som relevant og troværdig 

samfundsinstitution bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling. Som provster har vi – også her – 

en vigtig rolle som formidlere af en opgave, som ikke kan afvises, og som skal finde sin løsning i et 

tværgående forankret samarbejde.  

Præstemangel 
Efter en del tøven fra politisk hold ser det nu heldigvis ud til, at der er bevægelse i spørgsmålet om 

initiativer til imødegåelse af præstemangel. Fra Provsteforeningen side har vi længe gjort 

opmærksom på, at problemet består og vil vokse i de kommende år, og at det derfor er 

nødvendigt at vende tilbage til nogle af de løsningsforslag, der var indeholdt i betænkningen fra 

præstemangelsudvalget (årstal). Det er glædeligt, at vi i løbet af sommeren har set, at antallet af 

studerende, der søger ind på det teologiske studium i år, er steget markant. Tallet er i sig selv ikke 

interessant på dette tidlige tidspunkt i fht. præstemangel. Der er lang vej fra immatrikulation til 

kandidateksamen – og derfra igen et stykke vej til faktisk at søge præsteembede. Der er brug for 

at vi ser på hele fødekæden, når vi taler om uddannelse og rekruttering til præsteembedet.  

Men genopslag og vakante embeder vidner om et problem, som vil vokse i de kommende år. 

Nogle enkelte tal, der er fremdraget af Viggo Ernst Thomsen, provst i Frederikshavn, illustrerer 

problemet: 

Antal teologer færdiggjort pastoralseminariet ift. antal præster, der har fået bevilget 

afsked (2018-2020) 

2018-2020 (efter første 

halvår) 

 

Antal studerende fra 

pastoralseminarierne, der fik 

tilladelse til at søge embede 

[Summeret tal] 

137 

Antal præster, der blev 

pensioneret 

[Summeret tal] 

 251 

Antal, der kan søge 

præsteembede 

-114   

 



Det haster med at finde løsninger, der kan afhjælpe problemet. Og netop løsninger, for der er brug 

for flere tiltag. Provsteforeningen hilser det velkommen, hvis akademikerparagraffen (§ 3a) igen 

bliver en mulighed i en periode, at brugen af § 2 standardiseres og gøres transparent, og at der 

arbejdes med seniorordninger, der kan medvirke til at udsætte præsters faktiske pensionsalder, 

der pt. er 65,5. Endelig bør man se på dimensioneringen af de teologiske uddannelser; i år er der 

afvist ansøgere, som har teologi som førsteprioritet. Det forekommer helt forkert i en situation, 

hvor folkekirken har så hårdt brug for flere kandidater. Men der er også brug for at se hele 

problematikken i et bredere perspektiv og spørge, om nogle af de opgaver og udfordringer, 

folkekirken i dag står over for, kan løses af andre medarbejdergrupper end præster. Ved at blive 

skarpere på, hvad opgaven er, kan vi i virkeligheden slå to fluer med et smæk: blive bedre rustet til 

opgaver og udfordringer, folkekirken har i dag, og samtidig skabe en klarere profil på 

præsteembedet.  

 Hvordan kan vi som provster være med til at imødegå præstemanglen? 

 

Et blik på helheden 
Det er i år 100 år siden, at Landsforeningen af Menighedsråd blev dannet (under et andet navn) og 

jubilæet har naturligvis været markeret, om end desværre i langt mindre omfang end det var 

planlagt. Også her har Corona sat sine begrænsninger, men det bliver indhentet næste år. Og godt 

det samme, for folkekirkens placering i samfundet er i høj grad funderet på det folkekirkelige 

nærdemokrati, som har eksisteret siden 1903, men altså i 1920 havde nået en form og styrke, der 

gav anledning til en landsdækkende organisering. Landsforeningens tidligere formand, Inge Lise 

Pedersen har i anledningen af 100-året skrevet en bog, Rådene, der forandrede folkekirken – og deres 

forening gennem 100 år. Inge Lise Pedersen citerer med tilslutning Per Ingesman, der et sted har 

udtalt, at ”Menighedsrådene blev den ledende tråd gennem alle folkekirkens ordninger, og 

folkekirkeordningen fik en slagside til fordel for det lokale niveau, som mærkes den dag i dag. Den 

Danske Folkekirke blev en blanding af et forholdsvis stramt statsstyre på centralt plan og et meget 

vidtgående selvstyre på lokalt plan” (116).  

Inge Lise Pedersen, som vil være en af oplægsholderne på årsmødet i år, opregner en række 

begrænsninger og ulemper ved det, hun kalder den lokale slagside. Nemlig en manglende 

handlekraft i forhold til centrale opgaver, som er for tunge og omfattende for det enkelte sogn 

og/eller provsti. Hun nævner som eksempler udvikling af dåbsmaterialer og kirke for nye danskere 

og rører dermed ved to af de emner, som også står centralt i en rapport af Erling Andersen, Hvad 

skal vi med tal? - og nøgletal i folkekirken i perioden 2011-2018, som er på trapperne og vil være klar 

til årsmødet.  

Med den lokale slagside er der en fare for, at blikket på helheden, sansen for de fælles opgaver, der 

ligger ud over sogneniveauet går tabt. Men, som Inge Lise Pedersen præcist skriver, så standser 

ansvaret ikke ved sognegrænsen: ”Som menighedsråd er vi forpligtet på også at se på hvad der 

tjener hele folkekirken” – ja, hun tilføjer: ”Det vidtrækkende lokale selvstyre er kun et gode for 

folkekirken, hvis det forbindes med en ansvarlighed, der rækker ud over sognet” (123).  

Det er den ansvarlighed, der er givet – ikke med organisationen/folkekirken – men med opgaven: 

at være Jesu Kristi Kirke. Erling Andersen taler i næsten paulinske termer, når han taler om, at 



”tilstanden for hver enkelt del ikke blot har konsekvenser for andre dele, men også har indvirkning 

på helheden” (4).  

Det er den ansvarlighed, vi skal drøfte på årsmødet 2020.  

Hvordan sikrer vi i den nuværende kirkeordning blikket for helheden (også den, 

der går ud over provstigrænsen)? 
 

Meget mere kan nævnes i en årsberetning, for provsterne udgør i den folkekirkelige dagligdag et 

omdrejningspunkt for ledelse, udvikling og samarbejde. Det afspejles i de mange udvalg og 

arbejdsgrupper bestyrelsens medlemmer deltager i – og i det forslag til vedtægtsændring, som 

bestyrelsen fremsætter på dette årsmøde. Der er igen i år grund til at rette en stor tak til de 

mange, der i det daglige udgør vores samtale- og samarbejdspartnere. Det gælder kirkeminister Joy 

Mogensen, Kirkeministeriets ledelse og medarbejdere, biskopperne, Landsforeningens bestyrelse, 

FUV og provsteuddannelsens Erling Andersen, provstisekretærforeningens bestyrelse, de faglige 

organisationer, herunder ikke mindst vores egen forening, Præsteforeningen. Også tak til de øvrige 

medlemmer af Provsteforeningens bestyrelse; Vi har en altid tillidsfuld og konstruktiv samtale – 

også om de ting, vi ikke ser ens på. For alle de relationer gælder det, at en stor del af årets møder 

har været skypemøder. Det har fungeret og vi har vel også fået øjnene op for, at mange timers 

transport i nogle tilfælde kan undgås og erstattes af et digitalt møde. Men vi er også blevet bevidste 

om værdien at mødes, se hinanden i øjnene og lytte aktivt. Vi ser frem til det fortsatte samarbejde 

om udvikling af folkekirken.  

Peter Lodberg fik ret i sin forudsigelse om, at folkekirken ville blive testet på sin folkelighed og 

placering i årets løb, om end det skete på en anden måde, end han og vi havde regnet med. De 

spørgsmål, vi skal drøfte på dette årsmøde, vedrører en ansvarlighed, der afgør folkekirkens 

placering i det danske samfund om 5 og 10 år. Hvordan vi griber det an, bliver en test på, om vi 

har én, sammenhængende og relevant folkekirke til næste generation.  

 

På bestyrelsen vegne 

Peter Birch, fmd. for Danmarks Provsteforening 

31. juli 2020 


