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Navn: Nye samarbejdsformer for sognene i og omkring Christiansfeld 

Emne: Samarbejde mellem sogne  

Målgruppe: Menighedsrådsmedlemmer, præster og ansatte   

Tid, sted og aktør: 2009-2010 i syv sogne i og omkring Christiansfeld.  
Projektleder: sognepræst Carsten Haugaard Nielsen, Tyrstrup-Hjerndrup, Christiansfeld  

Opnået støtte: 155.000 fra Den folkekirkelige Udviklingsfond 2009 

Projektets formål: Projektets formål i henhold til projektansøgningen:  
1) At iværksætte en proces, så sogne, præster og medarbejdere arbejder tættere sammen med 
det mål, at dannelsen af et fælles ”Christiansfeld pastorat” bestående af pastoraterne Tyrstrup-
Hjerndrup, Stepping-Frørup, Vejstrup-Taps-Hejls bliver et naturligt skridt.  
2) Opsamle erfaring med henblik på inspiration for pastorats-sammenlægninger generelt i 
folkekirken. 

Styregruppen for samarbejdet formulerede senere flg. formål: 1) At styrke det kirkelige liv i alle 
sogne 2) Samarbejde som middel til dette.   

Projektets indhold:   
1) At sikre opbakning fra sognenes ledere – drøftelse med præster og menighedsrådsformænd  
2) At generere visioner og sikre ejerskab – visionsdag for ansatte og menighedsrådsmedlemmer  
3) At oprette en styrende koalition – oprettelse af styregruppe med menighedsrådsformænd eller 
næstformænd  
4) At gennemføre konkrete samarbejdsinitiativer sammen med menighedsrådsmedlemmer og 
ansatte – a. Nyt logo, hjemmeside og kirkeside, b. Fælles aktiviteter, c. Erfa-grupper for 
kirkegårdsansatte og organister, d. Præstegruppe, herunder fælles gudstjenester og fælles 
konfirmandundervisning 
 5) At evaluere  

Erfaringer og resultat: Samarbejdsprojektet kan sammenfattende beskrives som vellykket. I 
evalueringerne giver således 2/3 udtryk for, at de konkrete initiativer enten helt eller delvist har 
nået deres mål.  Erfaringerne kan sammenfattes til følgende: 
1) Samarbejde mellem sogne skal startes op på et gunstigt tidspunkt  
2) Projektmålet skal være rummeligt og åbent – her viste ovenstående mål ”et fælles pastorat” sig 
at være for snævert 
3) I forbindelse med præsters samarbejde skal der tages højde for principielle forhold, der hænger 
sammen med den enkelte præsts forkyndelses- og metodefrihed 
4) Samarbejde mellem sogne skal ses som en forandringsproces, der skal planlægges og ledes 
5) Forandring og styrkelse af det kirkelige liv på tværs af sogne tager tid. 

Læs om projektet her: På www.kirke-ledelse.dk findes en omfattende rapport samt referater og 
evalueringer.  
Se et af projektets konkrete resultater: Logo og hjemmeside  - www.christiansfeldkirker.dk  

http://www.kirke-ledelse.dk/
http://www.christiansfeldkirker.dk/

