Om Grene provsti og Grindsted pastorat
Grene Provsti er centreret omkring de tre provinsbyer Give, Billund og Grindsted. Derudover består provstiet
primært af landsogne.
Teologisk er alle retningspræg repræsenteret i provstiet
Der findes generelt god beskæftigelse i området, primært med små og mellemstore virksomheder. Dog
findes der enkelte store virksomheder som LEGO, Billund Airport, Dupont og DanCake. Der er i Grindsted et
aktivt handelscentrum, der trækker handlende til fra et stort opland.
Der er et meget aktivt kirkeligt liv i sognene, og desuden findes fx Y’s Men, KFUM & KFUK samt Indre
Mission. Området byder på mange andre fritidsaktiviteter som FDF, de grønne pige spejdere og flere
idrætsforeninger, lokalhistoriske foreninger samt adskillige foredragsforeninger. Herudover findes der i
Grindsted et kulturhus og biograf samt et stort idrætscenter, Magion.
Uddannelsesinstitutioner er rigt repræsenteret i området og tæller ud over flere folkeskoler også privat-,
fri- og specialskoler samt gymnasier, erhvervs-, handels og landbrugsskole samt Tronsøskolen. Pastoratet
indgår i et Campus- samarbejde omkring ungdomsuddannelserne med provstiets ungdomspræst, der også
er sognepræst i Stenderup Sogn.
Der er flere plejehjem og et sygehus i Grindsted, hvor sognepræsterne afholder gudstjenester jævnligt.
I Grindsted pastorat, hvor provsten har sit præstevirke, er der tre kirker. Grindsted Kirke er også kendt som
Hedens Domkirke og Stig Weyes kunst præger kirkerummet i samspil med den oprindelige udsmykning.
Landsbykirkerne i Nollund og Urup ligger få kilometer vest for Grindsted og byder begge, skønt deres
forskellighed, på den særlige stemning og nærhed, som findes i mindre kirker. Kirkerne har gennem de
sidste 100 år været vigtige samlingssteder for den lokale befolkning.
Kirkehuset i Grindsted ligger side om side med kirken og provste-/præsteboligen. Provstisekretæren har
kontor i kirkehuset. I 2019 bliver kirkehuset udvidet med en ny foredragssal og i den forbindelse bliver der
etableret et kontor til provsten. Regnskabskonteret i Grindsted løser løn- og økonomiopgaver for 13
menighedsråd og fører kirkebog for 5 sogne. Der er 23 ansatte i alt og personalegrupperne er:
gartnere/gartneriarbejdere på kirkegården, kirkemusikere, kirketjenere, kordegne samt en kirkegårdsleder
og en administrationsleder.

Generelle kompetencer
Provsten skal være teologisk velfunderet, en dygtig sognepræst og samtidig en synlig og nærværende leder
for alle provstiets præster, hvor administrativ overblik og fleksibilitet spiller en stor rolle.
Provsten skal være en engageret og aktiv medspiller for provstiudvalget. Økonomisk er provstiet godt
styret. Fordelingen foregår efter gensidige forhandlinger mellem provstiudvalg og menighedsråd (Brandemodellen). Så åbenhed, fleksibilitet og omstillingsparathed spiller en stor rolle.

Kontakt oplysninger
For yderligere oplysninger kan der rettes henvendelse til:




Grene provsti: Provstisekretær Claus J. Skovbjerg, 7532 4931
Grindsted menighedsråd: Formand Lone H. Ovesen, mobil 2067 4139 eller næstformand Thomas P.
Jakobsen, mobil 2476 2574
Nollund-Urup menighedsråd: Formand Bodil A. Hirt, 7533 0066 el. mobil 2713 0066

Det er muligt at få en rundvisning i kirkerne samt præsteboligen (boligen er under renovering frem til 1.
maj). For nærmere aftale kontaktes administrationsleder Helle Precht, mobil 2491 2634

