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Samtaleemne 4: Fællesarrangementer på provstiniveau
Udkantsdanmarks affolkning har medført, at mange lokalsamfund er blevet konfronteret med
lukninger af forretninger og offentlige institutioner såsom plejehjem, skoler, kommunekontorer osv.
Sammenlægning, stordrift, strukturændringer til ”bæredygtige enheder” er blevet dagligdagen.
Sognekirken er nogle gange det eneste, landsbyen har tilbage…
Kirkeligt set er sognet officielt stadigvæk den centrale enhed. I praksis udgør de fleste sogne i vort
provsti dog en del af et flersognspastorat, som i mange sammenhænge er omdrejningspunktet for
kirkelivet i sognene, f.eks. når det gælder (mini)konfirmandundervisning.
I de senere år har provstiniveauet vundet betydning. Mere og mere organiseres der gudstjenester
og tiltag i et samarbejde mellem flere pastorater eller for hele provstiet.

For at sætte dialogen i gang…


Hvilke ”naturlige” kirkelige sammenhænge findes der hos jer? Er der f.eks. sammenfæld
mellem menighed og sognegrænserne? Tør/vil menigheden krydse sognegrænserne eller
pastoratsgrænserne? Er der behov for det?



Er der sammenfald mellem skoledistriktet og det lokale kirkelige tilbud til børn og unge?
Mellem plejehjemsdistriktet og det lokale kirkelige tilbud til ældre? Behøver der at være
sammenfald?



Der findes allerede mange tiltag på tværs af sognene og pastorater: Babysalmesang, kirkeskolesamarbejde, konfirmandtræf, friluftsgudstjeneste, kirkehøjskole… Fungerer disse tiltag
tilfredsstillende? Er der behov for flere/færre af disse tiltag?



I provstiet organiseres der en fælles friluftsgudstjeneste 2. Pinsedag. Samtidigt holder nogle
sogne fælles gudstjeneste i Vestervig kirke 2. Juledag. Nogle menighedsråd er rigtig glade
for initiativet, da de oplever det som en styrkelse af en ellers overset helligdag med ringe
kirkegang. Andre menighedsråd mener derimod, at det er vigtigt for den lokale menighed så
vidt muligt at gennemgå hele kirkeåret. Hvad er jeres holdning til fællesgudstjenester på
særlige dage?

Fra arbejdsgrupperapport ”Kirkeliv og koordinering af aktiviteter”
Arbejdsgruppen anbefaler, at der nedsættes ad hoc grupper, som er ansvarlige for fælles
arrangementer for hele provstiet, som f.eks. gudstjenesten på 2. pinsedag, 2. juledag, 2.
påskedag, provstistævne…

