
Silkeborg Provsti 
____________________________________________________________________ 

1 

 

Referat FORMANDSMØDE,  ONSDAG d. 21. marts 2018 – kl. 19.00 

i sognelokalerne i Sorringhus 

Dagsorden: 

1. Velkomst v. Jakob Nissen 

2. Formands-runde. Forbered på forhånd 2 min. om jeres sogn og menighedsråd.  

3. Fremlæggelse af analyse af nyeste tal på kirkegårdsområdet, samt drøftelse heraf. 

4. Eventuel 

 

Deltagere: 27 

 Inger Engsig-Karup bød velkommen. Sang: Den kedsom vinter gik sin gang. 

 

Ad. 2. Formands-runde. 2 min. om sogn og menighedsråd.  

 

Alderslyst: Niels Lauritsen.  

Ny kirkegårdsleder indgået i samarbejde med Vestre Kirkegård. Nyt låsesystem til kirken, så der nu er længere 

åbent. Gerne have en vejkirke. Ny folder om kirken udarbejdet. Kirkegårdsassistentstilling nedlagt og ændret 

til andet brug. Indvielse af nyt flygel. Godt menighedsråd, der fungerer godt.  

Balle: Tom Ebbe Jakobsen 

Mange aktiviteter. Kunstner fra Gjern udstiller pt. Langtidssygdom mellem ansatte. HTN hjælper med 

udredning. Projekt med P-plads og sognehus. Ny kirke navngivet Hvinningdal Kirke. Holder byggemøder og 

infomøder om ny kirke, hvor alle er velkommen. MR ønsker selv at sætte sit præg byggeriet i samråd med 

byggerådgiver. Er i gang med behovsanalyse. Med i overvejelser om hvordan den ny kirke kan indgå i 

lokalområdet. Opfordrer til samarbejde om kordegn. 

Bryrup-Vinding-Vrads: Ingen repræsentant. 

Dallerup: Inger Engsig-Karup. 

Fælles hjemmeside i det nye pastorat. Styrke kommunikationen. Helt nyt sognehus. Der er lidt løse ender, som 

der arbejdes med. Skal prøve at fylde nye arrangementer ind i lokalerne, da der er plads til flere. Ny præst 

ansat og flytter ind i præstegården til maj. Forsøger at finde besparelser, men det er alligevel lidt svært. Ny 

kirkesanger. Deltage i projektet ”klyngelandsby” sammen med Voel. Konsulentrunde p.g.a fugt i kirken.  

Funder: Ingen repræsentant 

Gjern-Skannerup: Steen Andersen 

Provstesyn – fugtproblemer i Gjern Kirke. Nu er der taget hul og en længeventet proces er sat i gang. MR 

optaget af at det ikke kun er drift og mursten, det handler om. Der er stor mødeaktivitet med mange 

spændende foredrag i sognehuset og der er skiftende kunstudstillinger. Samarbejde med skole om udstilling. 

Etableret cafe i sognehuset. Gjern er blevet vejkirke.  

Gødvad: Allan Danielsen-Boe 

Oprettet lokalkomite under folkeuniversitet, et godt tilskud til foredrag.  

Hal 2 på vej samt nybyggeri af skole i området. MR er med til at komme med input. 

Kirkegårdsændring: ændre gangene, så de tilpasses gravstederne. Hvilket vil tage en årrække. 

Kragelund: Asger Ravn. 

Ny gravermedhjælper ansat. Deltaget i præsteansættelsen i Serup-Lemming. Organistsamarbejde på plads 

mellem de tre organister. Fælles samarbejde om kordegne med Gødvad. Nyt tag på kirken. Storkerede 

opsættes på eng ved kirken. Morgensang i kirken – et nyt tiltag. 

Linå: Per Bang Jeppesen 

Læser ansøgninger til kordegnestilling. Det bekymrer at så få kan løfte opgaven. Overvejer nye veje i 

samarbejde om kordegne. Driver kirke: Er i forsøg med højmesseliturgi og ændrede gudstjenestetidspunkter 

– mere deltagelse af frivillige. 
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Mariehøj: Marianne Thompson.  

60 års jubilæum netop afholdt. Ny præst i orlovsstilling. Omstilling på personalefronten. Der bliver arbejdet 

med omstrukturering og udvist fleksibilitet.  

Sejling-Sinding: Kirsten Juul 

Sognepræst tilbage fra barselsorlov. Orlov igen til august. Gruppe strikker dåbsklude. Gerne musikalsk legestue 

i gang. Malet bænke i kirken. Udskiftet stråtaget på p-bolig, samt renovering af 1. sal.  

Sejs-Svejbæk: Flemming Østergaard 

Fået ansat ny præst sammen med Mariehøj. Gode forventninger til samarbejdet. Ny kordegn – der er mange 

ansøgere, men ikke mange kvalificerede. Det betyder meget at have en kvalificeret medarbejder og er i 

overvejelser om hvordan det kan opnås optimalt. MR arbejder med ”at række ud” til befolkningen. Givet 

mange nye tiltag og har ansøgt om timer til en kirke- og kulturmedarbejder.  

Serup-Lemming: Arne Mundbjerg 

Ny præst indsat. Stor opbakning til indsættelsen. Det tegner godt og hun ønsker i den første tid at finde ud af 

hvordan tingene gøres. Indbrud i graverhus. Kan husene sikret bedre? Skal der gøres en særlig indsats inden 

maskinerne købes ind igen? 

Silkeborg: Christian Fischer. 

Ledigt embede til det teologiske mindretal. Skal i gang med ansættelse og boligrokade med 3 præsteboliger i 

fremtiden. Nyt torvecenter – i dialog herom. 

Skorup-Tvilum: Henriette 

Har måttet gøre brug af 2. suppl. til MR p.g.a. dødsfald. Har haft indbrud i både graverbygning og kirken. Har 

fået sat alarm op i bygningerne. Samarbejde med kirkefondet om tiltag overfor udlændingegruppe. Nyt orgel 

i Skorup Kirke. Ny præstebolig i planlægning. 

Svostrup: Bente Nørgaard 

Ny ansættelse af præst i Dallerup efter sognet er indgået i fælles pastorat med Voel-Svostrup. Har lært 

hinanden at kende. Det har været godt. Kirkegårdsdige forfalder. Arbejdet går nu i gang med lettere 

renovering. Ændringer af diger skal godkendes i stiftet. Håber PU vil tage hele projektet op igen.  

Fællesspisning i påskedagene. Spændt på den varslede konflikt. 

Them: Else Nørgaard 

Dåbstiltag i tre sogne i landet. Afprøve nye ting i forhold til familier og dåb. Fået en sogneprofil og kan ses på 

”Dåb i dag” på facebook. Omlægning af kirkegård. Der skal lægges mere i større græsområder. 1. etape går i 

gang efter påske. Bygning af maskinhus. Der har været indbrud i maskinhuset. Sikre bedre i et nyt hus. Ny 

organist skal ansættes.  

Virklund, Inger Christensen 

Kirken indefra: fået ny organist med mange nye, fine ideer. Fået et stort korarbejde i gang.  

Sognehuset: Indgået samarbejde med Brugsen. Et madmanifest – fællesspisning arr. af COOP – afholdes i 

sognehuset. Stor tilslutning.  

Voel: Niels Vendelbo 

I gang med at etablere samarbejde i pastoratet. Udvidelse af kirkegården på sigt. Kirken er bygget med hulmur. 

MR skal have valg igen til november.  

 

Ad. 3. Fremlæggelse af analyse af nyeste tal på kirkegårdsområdet v. Hans Erik Christiansen. 

Indledning om emnet ved Jakob Nissen. Kirkegården er mindesteder og er en væsentlig del af at være kirke og 

er et af kirkens rum. Men hvor stor en del af den kirkelige ligning skal gå til kirkegården? Kan pengene bruges 

anderledes? feks. til en kirke- og kulturmedarbejder. Det er et tema i foråret på graver/kirkeværgemøde og 

budgetsamråd. 
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På kirkegårdssiden er det vigtigt at kigge fremad. Kirkegården er i sammenhæng med befolkningstilvækst og 

påvirket af mange parametre i det omkringliggende samfund. Hvordan skal midlerne prioriteres? Hvor stor en 

del af ligningsmidlerne skal bruges på kirkegården? 

Krematoriet skal være selvfinansierende og er taget ud af tallene.  

%delen af kirkeskatten er stigende efter at have været nedadgående nogle år. Kirkegårdens 

egenfinansieringsprocent er faldende. (Se bilag med slides).  

 

Sat os ind i en sammenhæng med andre provstier i Aarhus Stift, hvor vi ligger i en mellemgruppe. Randers 

Søndre og Odder har god egenfinansiering.  

 

HEC har kigget på prognoser i befolkningstilvækst samt medlemsstatistik. Prognoserne viser at 

befolkningstilvæksten vil blive større, men medlemsprocent vil falde. Danmarks Statistik er ikke helt så 

optimistisk og vurderer et tal på 85.600 i 2045 i Silkeborg Kommune. 

 

58,2 % kremeringer af samtlige dødsfald i Silkeborg i 2017. Flest vælger kremering. Forskydning mellem 

kistegravsteder og urner. Det er billigere har vedligeholde urnegravplads end kistegravplads.  

 Kister Urner  

2017:  42%    58% 

2050:  20%   80% (muligt scenarie ved samme udvikling) 

 

Arealet til gravsteder falder, grundet urnegravsteder. Mere og mere plads på kirkegårdene skal finansieres af 

ligningsmidler. 

 

Der kan blive færre til at betale for fællesarealer på kirkegården og dyrere for medlemmer. En kommunal 

kirkegård kan fordele udgifter på indbyggerne. Kirken kan kun lægge den på medlemmerne. Vil der på sigt 

blive behov for at hele befolkningen løfter med på den økonomiske byrde også på kirkegårdene, da det er 

lovfæstet, at MR skal drive begravelsesvirksomhed.  

 

Glimt fra drøftelsen: 

Det er blevet ændret i Aabenraa Provsti således at det er kun vedligeholdelse, der koster. 

 

Have driften for øje. Hækklipning fordyrer vedligeholdelse af gravstederne, men løftes af fællesudgifterne, 

som ligningen betaler. 

 

Ikke ændre meget på priser før efterspørgslen falder.  

 

Fokus på formålskontering vigtig, for at give det mest rigtige billede. Det kan dog være forskellig fra egn til egn 

og landsdel til landsdel.  

 

Minde om, at der er indtægter på kirkegården. Det er der ikke på det, der sker i kirken. Kirkegården være til 

brug for alle, til eftertanke, til minde o.s.v. 

 

Opmåling af stillinger kan anbefales.  

 

Indstillet på at flytte midler fra kirkegårdene til brug andre steder i det kirkelige landskab. 

 

MR gå tur på kirkegården og overveje hvordan kan den drives hensigtsmæssigt økonomisk forsvarligt. 
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Alderslyst har muslimsk afd. og har endnu den første begravelse til gode. Det er billigere at blive begravet på 

den kommunale kirkegård i Aarhus. 

 

Kommunen giver sommetider en bunden opgave om at spare X% på et område/areal. Det må det indrettes 

efter. Der skal ændres fra brug af midler på bygninger, maskiner og kirkegård over på indholdet i kirken. 

 

Der er enighed om at arbejde videre med en analyse af kirkegårdsdriften.  

Nedsættelse af udvalg: Arne Mundbjerg, Niels Lauritsen, Tom Ebbe Jakobsen og Jakob Nissen. Udvalget skal 

forberede oplæg til budgetsamråd i maj. 

 

Ad. 4. Evt.  

Tom Ebbe Jakobsen: Valgt til forskellige råd, LaM, Stiftsråd og Distriktsforeningen. Opfordring til at flere 

deltager i årsmødet. Evt. skiftes til at sende afsted fra menighedsrådene. Modtager gerne input fra formænd 

og menighedsråd i provstiet. Vil gerne deltage i MR møder hvis det ønskes, for at fortælle om arbejdet.  

 

HEC orienterede om PUs hensigt om trinvis nedsættelse af kirkeskatteprocenten. 2019 0,01 % (svarer til 1, 3 

mio.) tilbageholdes/indefryses i kommunen og kan anvendes senere. 2020 nedsættelse med 0,01 til 0,94 og 

endelig 2022 med yderligere 0,01 til 0,93. 

Der er vækst i det øvrige samfund, provstiet har en god økonomi og det kan bruges til en nedtrapning af 

kirkeskatten. Skal forvalte midlerne ansvarligt og forsøge at modsvare en øget udmelding af folkekirken.  

Der var efterfølgende lejlighed til korte bemærkninger. 

 

Den varslede konflikt: Følg med på DAP’en. Skab et overblik i sognet og fremsend det til provstiet. Så har 

provstiet en mulighed for at være behjælpelig ved en evt. konflikt. 

 

Afslutning m. fadervor og sang: Fred hviler over land og by. 


