
 

Temamøde: Folkekirken 2030 
- for menighedsrådsmedlemmer, præster, ansatte og frivillige 
 
Tirsdag den 25. april 2023 kl. 17.30-21.30 i Helligåndskirken, Torpevænget 1, Aarhus V 
 
Regering, partier, organisationer, virksomheder og mange andre har udtænkt 2030-planer for at sætte mål 
for fremtiden, imødekomme fremtidige udfordringer og for at prioritere ressourcer. Bør folkekirken i Aarhus 
stift også gennemtænke og fremkomme med en 2030-plan, som f.eks. kan svare på følgende spørgsmål: 
- Fordele og ulemper ved storpastorater. Er det bare en sparemodel?  
- Præstmangel og rekrutteringen af præster, ikke mindst i landområder?  
- Er der mere brug for kirke- og kulturmedarbejdere eller andre stillingstyper? 
- Samskabelse og øget samarbejde med kommunen – er det vejen frem? 
- Hvad med folkekirkens økonomi, hvis medlemsprocenten fortsætter med at falde? 

 
Aftenens program:  
 
kl. 17.30 Velkomst  
kl. 17.45 Oplæg til drøftelse af ”Folkekirken 2030” ved: 

Biskop for Aarhus stift, Henrik Wigh Poulsen og 
Kirkefondets generalsekretær, Henrik Bundgaard Nielsen 

 
kl. 18.45 Spisning  
kl. 19.45 Drøftelse ved bordene og paneldebat med de to oplægsholdere:  
Hvad er de vigtigste mål at sætte sig for folkekirken 2030? 
 
kl. 20.30 Jørn Tækker, udvikler og ejer af Tækker Group redegør for sine tanker om 
bydelen Nye og for vandrekirken, han har købt og ønsker opstillet i Nye. 
 
kl. 21.00 Orientering om arkitektkonkurrencen om en ”Tiny Church” og 
planerne for en midlertidig kirke i Nordhavn i København. 
 
kl. 21.30 Aftensang og tak for i aften.  
 
Tilmelding til Kirsten Stejner: kirstenstejner@gmail.com  eller på telefon: 51359072, 
senest 15. april 2023. Betaling for aftenen - inkl. spisning 300 kr. - indsættes på konto 
Lån og Spar bank, reg. nr. 0400 konto nr. 4023598669 eller betales ved 
ankomst på kursusdagen. Udgiften til kurset kan erholdes af kirkekassen. 
 

 
 

 
Vel mødt til en spændende aften! På vegne af  
Kirkefondets udvalg i Aarhus stift - Henrik Oest  

Kirkefondet – generalsekretær Henrik Bundgaard Nielsen 

Vinderen 
afsløres 7. 
marts 2023 


