
Provstiet og Kommunen 



Oplægget 

•1: Præsentation af ”Provstiet og Kommunen” 

•2: Hovedpunkter – og pointer fra undersøgelsen 

•3: Hvad kan I bruge det til ?



Provstiet og Kommunen 
Undersøgelsen: et kvalitativt casestudie af syv provstier og kommuner 

o Lemvig, Favrskov, Hedensted, Varde, Langeland, Falster og Kalundborg

De tre hovedtemaer i undersøgelsen: 

o Den lokale praksis mellem provsti og kommune 

o Udviklingen/potentialet i relationen mellem kirke og kommune 

o Fordele og ulemper i relationen mellem kirke og kommune 

Baggrunden for undersøgelsen: 

o Kommunestrukturens udvikling – nye strukturer 

o To formaliserede skæringspunkter:

kirkeskatten og konfirmandundervisningen 



Mødes man? 

Var der kontakt mellem provsti og kommune? 

-ja-

Var der kontakt mellem provst og borgmester?

-ja og nej -



Mødeformer   

1. 
Ingen møde

2. 
Ad Hoc mødet

5. 
Et årligt møde

4. 
Kaffemødet

3.
Det uformelle 

møde 

Den interne 
provstetype

Den 
eksterne 

provstetype 



Hvad kan et møde mellem provst og 
borgmester?

H
ej

 

Hej -



Kommunen 3.0 

Kommunen 3.0 – Samskabelsesdagsordenen  

”Så det der med at vi rækker ud mod lokalsamfundet, 
herunder kirken -det gør vi. Det er en bevidsthed, vi 

har om, at sammen kan vi løfte mere”. 



Kommunen 3.0 

De tre hovedpunkter i samskabelsesdagsorden: 

1. Kompetencer – hvad kan vi hver især

2. Værdier – hvor mødes vi 

3. Merværdi – hvad kan vi skabe af ekstra værdi sammen 

Rebellens Kor

”Det er simpelthen et 

samarbejde mellem kirken og 

social psykiatrien – hold nu op, 

hvor giver det god  mening”

- Borgmester Langeland–
hold nu op, hvor giver 
det god mening

Samvirke områder mellem 
kirken og kommunen 

1. Ældreområder

2. Kulturområdet

3. Turisme 

4. Bygninger 

5. Skoleområdet

6. Byfornyelse 

7. Bæredygtighedsinitiativer 



Hvad kan vi bruge det til?

”Ryst posen” – er der nye 
områder vi kan mødes om?

Erfaring og inspiration: hvordan 
kan et samvirke fungere?

Sæt folkekirken og kommunen 
på dagsordenen

Tal: kirke og kommune!

Hvorfor?



Vil du kunne kende din kommune -
hvis du tog folkekirken ud af 

ligningen?


