
Kirkelivet i Bispebjerg – Brønshøj provsti 
En ny og aktiv profil i 2016 – Sammendrag af Tænketankens arbejdspapir 

  

  

Præmisser: 

  

1. Den lokale forankring: Tænketanken har den opfattelse at kirkens udvikling drives af engagerede 

mennesker i de enkelte sogne. Det grundlæggende udgangspunkt for en ny og aktiv profil i 2016 må 

derfor være den lokale kirke og menighed. 

  

2. Den særlige opgave: Der er efter Tænketankens opfattelse vide grænser for, hvordan man kan 

være kirke for indbyggerne i provstiet. F.eks. kan det være ved at nogle kirker udvikler en egen 

profil. Tænketanken mener dog at kirken har en særlig opgave, der altid må ligge som et fundament 

for de øvrige aktiviteter: Det kristne budskab formidlet gennem højmessen, øvrige gudstjenester og 

kirkelige handlinger. 

  

3. Vision: Det er efter Tænketankens opfattelse positivt, hvis kirkerne i provstiet, i forbindelse med 

en ny og aktiv profil, i højere grad samarbejder og ser sig selv som én samlet enhed. Visionen er at 

dette medvirker til at skabe voksende og engagerede menigheder, præget af dynamiske aktiviteter, 

hvor det kristne budskab formidles nutidigt og nærværende. 
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Folkekirkens opgave som 

den defineres i 

betænkning 1477 fra 

2006 ”Opgaver i sogn, 

provsti og stift: 

 

Folkekirkens mission 

som kristen kirke er at 

for-kynde Kristus som 

hele verdens frelser. 

Dette 

udgangspunkt er lovgiv-

ningsmæssigt bestemt i 

Grundloven, der be-

stemmer folkekirken som 

den evangelisk-lutherske 

kirke (…) Kirkens 

overordnede opgave 

danner udgangspunkt for 

de konkrete former, 

kirkelivet får i sogn, 

provsti og stift. Alle 

konkrete målsætninger 

må dybest set tjene denne 

opgave. 

 

Forholdet mellem kirkens   

særlige opgave og aktiviteter:  

2 



Kirkelivet i Bispebjerg – Brønshøj provsti 
En ny og aktiv profil i 2016 – Sammendrag af Tænketankens arbejdspapir 

Bispebjerg – Brønshøj provsti er præget af stor mangfoldighed både hvad angår kirkelivet og de 

mennesker, der bor i provstiet. For at kunne se sig som én samlet enhed, som sogne i et provsti, er der 

behov for mere fælles viden om kirkelivet i sognene samt fælles refleksion over, hvad Bispebjerg – Brønshøj 

er for et provsti. 

  

Arbejdsgrupper: 

 

1. Forum for selvrefleksion: Tænketanken foreslår, at der oprettes et forum for selvrefleksion, hvor 

kirkerne kan mødes og drøfte, hvordan fællesskabet mellem sogne i provstiet skal udvikle sig i fremtiden. 

Provstiet fungerer her som inspirator for det lokale liv i sognene. 

  

2. Udvikling af kvalitetskriterier: Tænketanken foreslår,  at kirkerne i øget omfang reflekterer over deres 

prioritering af aktiviteter. Man kunne nedsætte en fælles arbejdsgruppe, der udvikler kvalitetskriterier til 

vurdering af aktiviteter. Kvalitetskriterierne kan benyttes i forbindelse med vurdering af fællesaktiviteter på 

provstiniveau og samtidig være et arbejdsredskab der stilles til rådighed for de enkelte kirker, når de 

planlægger egne aktiviteter. 

  

3. Analyse af sognene: Tænketanken foreslår, at kirkerne i højere grad inddrager den konkrete 

medlemssammensætning i lokalområdet, når de planlægger aktiviteter. Man kunne oprette en fælles 

arbejdsgruppe, der bistår arbejdet med at analysere de enkelte sogne. Herved opbygges også en vidensfond 

omkring provstiets sammensætning.  

 

4. Udvikling af gudstjenesten: Tænketanken foreslår, at provstiets præster samarbejder om udvikling af det 

teologiske indhold, for at gøre gudstjenesten mere tidssvarende. Dette sker i samspil med menighederne, 

og kunne f.eks. bestå i udvikling af alternative gudstjenesteformer. 
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Aktiviteter:  

  

1. Øget kendskab til kirkerne: Det er begrænset i hvor høj grad de enkelte sogne i øjeblikket forstår 

sig selv som en del af provstiet. Tænketanken foreslår derfor, at man udvikler aktiviteter, der giver 

øget kendskab til og fælles viden om provstiets kirker, menigheder og medarbejdere. Et eksempel på 

dette er salmemaraton, der foregår i alle provstiets kirker. Sideløbende kan udvikles større 

enkeltarrangementer (f.eks. teater- og musikarrangementer) for at skabe en fælles identitet. 

  

2. Udbygning af kommunikationen: Tænketanken foreslår, at den fælles interne og eksterne 

kommunikation udbygges for at øge viden om aktiviteterne i de enkelte sogne og fællesaktiviteter på 

provstiniveau. Dette sker med udgangspunkt i nyere medier som hjemmesider, blogs, nyhedsbreve, 

Facebook mv. 

  

3. Øget samarbejde: Tænketanken foreslår, at man fokuserer på den økonomiske gevinst, og den 

bedre udnyttelse af medarbejderkompetencer, der kan opnås gennem samdrift. Det kunne f.eks. være 

gennem fællesaftaler med håndværkere, eller at sognene deles om ansættelse af en børneteater-

skuespiller/konsulent, der kan være med til at højne kvaliteten af tilbud til børn. 
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