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     FOLKETS KIRKE
 
Den danske folkekirke består af godt 4,3 millioner medlemmer, som er bosat i 2158 sogne, der bliver bestyret af 1749 menighedsråd, der har 
omkring 2000 præster ansat. Sognene er inddelt i 103 provstier med hver sin provst og hver sit provstiudvalg. Danmark inddelt i 10 stifter 
med hver sin dohmkirke og hver sin biskop.  



     BISKOPPEN

Biskoppen er den øverste gejstlige myndighed i stiftet. Biskoppen er valgt af alle 
menighedsrådsmedlemmer og valgmenighedsbestyrelser i stiftet. 

Biskoppen er bl.a. ansvarlig for fordelingen af præstestillinger i stiftet og fører tilsyn 
med præsterne. Biskoppen har også ansvaret for administration af løn og godtgørelser 
til præsterne og for forhold vedrørende tjenesteboliger for præster, som stiftet skal 
inddrages i.  

Biskoppen fører tilsyn med forretningsgangen i menighedsråd og provstiudvalg og 
er på en række områder klageinstans i forhold til deres afgørelser. Biskoppen er også 
klageinstans i sager om medlemskab af folkekirken og om kirkers brug

STIFTERNE // 3 



4 // STIFTERNE

     STIFTSØVRIGHEDEN

Biskoppen udgør sammen med direktøren for Ankestyrelsen 
stiftsøvrigheden. Stiftsøvrigheden er sammensat, så staten og 
folkekirken er repræsenteret som ligeværdige parter. 

Stiftsøvrighedens opgaver omfatter juridisk tilsyn med 
menighedsråd og provstiudvalg samt godkendelse af 
nogle menighedsrådsbeslutninger om kirker og kirkegårde 
(bygningsarbejder). 

Biskoppen og stiftsøvrigheden bistås af stiftsadministrationen.

     STIFTSADMINISTRATION

Stiftsadministrationen fungerer som sekretariat for biskoppen, 
stiftsøvrigheden og stiftsrådet. Stiftsadministrationen rådgiver også 
præster, provstier, menighedsråd og menigheder i stiftet inden for 
jura, byggesager, personalesager og andre emner, som berører 
præsternes og menighedsrådenes opgaver. 
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     STIFTSRÅD
I hver stift er der et stiftsråd, som består af biskoppen, domprovsten, en repræsentant for stiftets provster, tre repræsentanter for stiftets 
præster og så en repræsentant fra menighederne fra hvert provsti.  

Stiftsrådets formål er blandt andet at understøtte det lokale kirkelige liv, at bestyre kirkernes og præsteembedernes kapitaler på vegne af 
menighedsrådene samt at oprette stiftsudvalg for forskellige områder efter behov. 

Stiftsrådets aktiviteter er koncentreret om: 

• Kommunikation mellem stiftet, menighedsråd og præster. 

• Formidling af kristendom.

• Udviklingsprojekter inden for unhdervisning, diakoni, IT, medier, kirkemusik og lignende, herunder analyser til forberedelse af sådanne 
projekter.



STIFTERNE I DANMARK 
er klar til at hjælpe, når...

I skal ansætte kirkefunktionærer

I skal indgå rådgivningsaftale  
med en arkitekt

I modtager moms- og 
terminsopgørelse

I modtager moms- og 
terminsopgørelse

I har spørgsmål til 
ind- og udlån

I skal afregne løn

I skal ansætte en præst

I skal sælge, bygge og 
ombygge en præstebolig

I har brug for generel 
rådgivning

I skal udarbejde gravsteds-
aftaler

I skal bygge 

eller restaurere
I skal indgå rådgivningsaftale 
med en arkitekt

Kontakt din stiftsadministration 
som er klar til at hjælpe

JURIDISK AFDELING
AALBORG - AARHUS - VIBORG STIFTER

• Fyns Stift
• Haderslev Stift

• Helsingør Stift

• Københavns Stift

• Lolland-Falster Stift

• Ribe Stift
• Roskilde Stift

• Viborg Stift
• Aalborg Stift

• Aarhus Stift
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