
Hvad betyder det for arbejdet i 
Syddjurs Provsti 2017-21? 

Syddjurs provsti er en 
administrativ enhed, en 

fællesenhed for menighedsråd og 
præster i Syddjurs Provsti

Samarbejde i zonerne

Styrkelse af samarbejde i zonerne

Fastholde zonemøder

Øge kendskab på tværs af 
sognegrænser f.eks. ved at 

afsætte puljebeløb fx 50.000 i 
budget 2018 til fælles studieture  

zonevis 

Støtte, hjælpe, rådgive og aflaste 
menighedsrådene

Økonomi: udvide tilgang af MR til 
regnskabskontoret

Kommunikation: hjemmeside og 
facebook etableres

Ansatte:  arrangere erfa-dage

kirkemusikalsk personale og 
inspiration

anlægsopgaver: evt. tilknytte 
arkitekt som støtte ved indledning 

af anlægsprojekt

Fastholde fokus på 
fællesopgaverne

skolekirke: fastholde dygtig 
medarbejder og assisterende 

teolog.

Fastholde bredt skolekirketilbud 

diakoni: danne ramme for 
provstibaseret julehjælp, 

diakoniens dag i Hornslet hvert 2. 
år og deltage i stafet for livet 

Kommunikation: fastholde fælles 
ugentlig annoncering i 

Adresseavisen, overveje udgivelse 
af magasiner fremadrettet eller 

andet

Regnskabskontor

Provstiet og provstiudvalgets 
forvaltning

Gennemsigtighed  i forvaltning og 
arbejdsgange

Fortsat arbejde for  at fastholde 
god økonomi, god økonomipolitik,  

og rettidighed omhu 

Øget fokus på samarbejde med 
Syddjurs kommune

tilpasning af provstiets 
bygningsmasse

Strategi – hvordan når vi derhen? 



 

 

Mission

• Syddjurs provsti er en administrativ enhed i Folkekirken.

•Provstiudvalget i Syddjurs koordinerer den folkekirkelige økonomi imellem sognene i provstiet og fastsætter således rammerne for de lokale kirkelige kassers 
budgetter samt det beløb, der skal udskrives i kirkeskat til de lokale kasser.

•Syddjurs Provstiudvalg er desuden godkendende instans på en række økonomiske, administrative og bygningsmæssige områder i forhold til menighedsrådenes 
beslutninger..

•Hertil kommer, at Syddjurs Provsti også er ramme om tilsyn med menighedsråd, kirker og kirkegårde i provstiets sogne samt ramme om samarbejde mellem sognene i 
forhold til såvel kirkelige aktiviteter som en række administrative opgaver.

Vision

•Der skal være rum og rammer for udvikling og samarbejde. Syddjurs Provstiudvalg ønsker at arbejde på at styrke samarbejdsmulighederne sogne og menighedsråd 
imellem, det gælder både i forhold til det kirkelige arbejde og ansatte i kirkerne. Hvis sogne- eller zoneenheden opleves som værende for lille, kan provstiet danne 
ramme for samarbejde.

• Det skal være nemmere og sjovere at sidde i menighedsråd.  Syddjurs Provstiudvalg vil arbejde videre på opgaven med at støtte, vejlede, rådgive og aflaste 
menighedsrådene i det administrative arbejde, således at menighedsrådene kan få tid og overskud til at arbejde med det kirkelige arbejde på lokal plan og provstiplan 

•Kirke er man ikke alene. Syddjurs provstiudvalg vil arbejde på at fastholde og udbygge fokus på fællesopgaverne, hvor det er relevant.

•"Penge er ikke alt, men man bliver glad" Syddjurs provstiudvalg vil arbejde på at fastholde en sund økonomi og på at kirkeskatten ikke stiger. Der skal være 
ordentlighed og  gennemsighed i både provstsiudvalgets forvaltning og beslutningsprocesserne, fordi Syddjurs Provsti er vores og os, når vi er sammen alle sammen. 

Hovedopgaven

•Syddjurs provstis hovedopgave er at sikre den bedst mulige ramme for, at evangeliet kan forkyndes og høres samt at skabe rum og samtale om hvad Folkekirken er og 
betyder i Syddjurs Provsti. Syddjurs Provsti har som opgave at støtte, vejlede, rådgive og aflaste menighedsrådene i deres opgaver. 


