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Navn: Lokal Kirkeudvikling 

Emne: Et treårigt forløb for lokale kirker med fokus på tro og engagement i verden. 

Målgruppe: Lokale kirker eller provstier, der ønsker at arbejde langsigtet med visioner og udvikling af 

kirken. 

Tid, sted og aktør: Projektet er udviklet af Kirkefondet i samarbejde med Areopagos og Center for 

Kirkeforskning ved Københavns Universitet. Projektet påbegyndtes i april 2012 i tre netværk fordelt i hele 

landet med 14 deltagende sogne/pastorater (19 kirker). Disse netværk afsluttes april 2015. I februar 2013 

blev det første hele provsti tilknyttet projektet, og arbejdet med dette forventes afsluttet i februar 2016. 

Opnået støtte: kr. 120.000 fra Udviklingsfonden i 2012.  

Projektets formål: I Lokal Kirkeudvikling arbejder kirkerne med kirkens vision, en nysgerrig udforskning af 

lokalområdet og kirken samt det at være kirke fyldt af tro og engagement i verden. Som deltager i projektet 

er de lokale kirker med i læringsnetværk, hvor man hvert halve år i de tre år, projektet varer, mødes til 

netværkskonferencer. På den måde skabes der nye rammer for læring hos de deltagende kirker. Projektet 

har til formål at sikre, at kirkelighed og virkelighed hænger sammen, og at man som kirke lytter til den 

lokale virkelighed, som man er en del af.  

Projektets indhold: Projektet blev lanceret i januar 2012 gennem forsendelser af materiale til præster og 

menighedsrådsformænd samt ved en lang række møder med biskopper, provster og andre nøglepersoner 

for at introducere projektet og tankerne bag. På trods af en ganske kort tilmeldingsfrist lykkedes det at 

starte netværk op tre steder i landet med 14 deltagende sogne. Disse netværk mødtes i januar 2013 for 

tredje gang. Til hver netværkskonference præsenteres en række værktøjer som f.eks. lytterunder, 

guldgravning, sognedemografiske data samt udfordringsdetektor, og deltagerne vælger selv, hvordan og 

med hvilke værktøjer de vil arbejde mellem konferencerne. Samtidig tilknyttes en mentor fra Kirkefondet til 

hver deltagende kirke, som kan bruges mellem konferencerne. Projektet ledes af en styregruppe med 

repræsentanter fra Kirkefondet, Center for Kirkeforskning ved Københavns Universitet og Areopagos. 

Derudover er der tilknyttet en ressourcegruppe med organisationsfolk, præster og provster, der to gange 

årligt mødes og sparrer på indholdet og tankerne i projektet. I løbet af 2012 blev der udviklet en 

provstimodel, hvor det er hele provstiet, der tilmelder sig og deltager med lokale arbejdsgrupper fra hver 

kirke. Udover afviklingen af selve projektet bruges der også ressourcer på undervisning på 3K 

uddannelserne, TPC og præsternes efteruddannelse, hvor tankerne og teologien bag projektet 

præsenteres. 

Erfaringer og resultat: Projektet er blevet positivt modtaget på alle niveauer i folkekirken. På trods af den 

ganske korte tilmeldingsfrist lykkedes det at få en række kirker til at engagere sig og tilmelde sig projektet 

for tre år. Derudover er der en lang række kirker, der har udtrykt interesse og som ønsker at være med på 

senere tidspunkter. De deltagende kirker, der nu er ca. halvvejs i projektet, har i høj grad grebet projektet 

forskelligt an, men de har alle udtrykt overraskelse over, hvor positivt de er blevet modtaget i deres 

lokalområde, når de har inviteret til lytterunder. Derudover er det en entydig erfaring, at projektet er 

blevet styrket ved, at der i de lokale arbejdsgrupper sidder et par deltagere, der kun kommer i kirken ved 

særlige lejligheder. De kan åbne kirkens øjne for, hvordan der tænkes om kirke og tro hos den store gruppe 
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af befolkningen, der sjældent kommer i kirken, men for hvem det bestemt ikke betyder, at kirken er 

ligegyldig. 

Læs om projektet her: Læs mere og find hele forløbsoversigten, eksempler på værktøjer, anbefalinger m.m. 

på www.lokalkirkeudvikling.dk eller www.kirkefondet.dk 

Øvrige oplysninger: Projektet er støttet af Chr. P. Hansen med kr. 100.000 i 2011 og 2012 og derudover 

betaler medvirkende kirker hver kr. 25.000 pr. år for at deltage. Desuden bidrager samarbejdspartnere med 

de medvirkendes arbejdstid, ligesom Kirkefondet også bidrager yderligere til det samlede projekt som en 

del af Kirkefondets fokus på udviklingen af lokale kirker. 

http://www.lokalkirkeudvikling.dk/
http://www.kirkefondet.dk/

