
Referat 

Kirken på landet  

Udvalgsmøde onsdag d. 9. september 2020 kl. 9 – 11 i Søllested præstegård 

Afbud fra Johannes og Kathrine 

1. Dagsorden godkendt 

2. Steen informerer fra sin deltagelse i KpL’s årsmøde i Løgumkloster.  

Program for mødet er sendt som vedhæftet fil fra Steen. 

Alle stifter var repræsenteret. Steen deltog som eneste repræsentant fra LF- stift da de andre medlemmer 

af udvalget var optaget af blandt andet stiftspræstestævnet. 

3. Budget og beskrivelsen af udvalgets opgaver og sammensætning er sat på dagsordenen til det 

kommende stiftsrådsmøde 16. sept. til godkendelse. Udsendt tidligere. 

4. og 5. Det er udvalgets intentioner at kpl skal samarbejde med projektet ”Kirke med mere”, så vi undgår 

dobbeltarbejde. For os at se har vi mange sammenfaldende interesser og opgaver. Rebekka tager kontakt 

til biskoppen og finder ud af hvor ”kirke med mere” nu er placeret og tilbyder ansvarshavende 

præst/præster at være med i dette udvalg. 

6. Henvendelse til biskoppen og kursusudvalget for at undgå sammenfald af KPL årsmøde og 

stiftspræstestævne.  

Datoer for KpL’s kommende årsmøder 2021: 30. august – 1. september 

   2022: 29. august – 31. august 

   2023: 28. august – 30. august 

   2024: 26. august – 28. august 

7. Samarbejde med menighedsrådsforeningen LF om temaaften/foredrag om lægmandsgudstjenesten 

som en mulig variant af den traditionelle højmesse. En mulighed for at inddrage flere aktivt i gudstjenesten 

og en mulighed for at afholde gudstjeneste på trods af den tiltagende præstemangel i vores landlige 

yderdistrikter. Afholdes forår 2021. 

Vi ønsker at skabe mere fokus på rollen som præst landdistrikterne og finde ud af hvordan styrker denne 

rolle, for således bedre at kunne tiltrække og fastholde præster i landstillingerne. Vi vil derfor:  

Lave en undersøgelse om præsters arbejdsforhold her i stiftet, med specielt fokus på landpræsterne. 

Planen er en spørgeskemaundersøgelse til både præst og menighedsråd. Biskoppen tages med på råd og 

kommunikationsmedarbejder i stiftet Inge Vestergård spørges om assistance med henblik på udformning af 

undersøgelsen. Undersøgelsen kan evt. laves i samarbejde med menighedsrådsforeningen LF. 

Til inspiration henvises til ”Hvad vil det sige at være præst” . Undersøgelse foretaget af Kirsten Donskov 

Felter (den samme som bag ”Præster på tværs”) Udgivet af FUV 2016. 

https://www.fkuv.dk/_Resources/Persistent/8/c/9/d/8c9dafba0d2be0a5a3369bee1da06b4d8b0624cf/Hva

d%20vil%20det%20sige%20at%20v%C3%A6re%20pr%C3%A6st%20WEB.pdf 

https://www.fkuv.dk/_Resources/Persistent/8/c/9/d/8c9dafba0d2be0a5a3369bee1da06b4d8b0624cf/Hvad%20vil%20det%20sige%20at%20v%C3%A6re%20pr%C3%A6st%20WEB.pdf
https://www.fkuv.dk/_Resources/Persistent/8/c/9/d/8c9dafba0d2be0a5a3369bee1da06b4d8b0624cf/Hvad%20vil%20det%20sige%20at%20v%C3%A6re%20pr%C3%A6st%20WEB.pdf


 

8. Emnet ”Provstiet og kommunen” udskydes til senere møde 

 

9. Næste møde onsdag d. 20. januar kl. 9. – 11. i Errindlev præstegård. 

 

10. Evt. intet at berette. 

 

Ref. Susanne Møller 


