
        

Budgetsamråd i Aarhus Søndre provsti  

4. september 2018 kl. 19.00 

i Holme sognegård. 
 
Til stede: Alle menighedsråd repræsenteret. 

 

Referat: 

 
1. Velkomst og sang. ”Septembers himmel er så blå”. 

    Formand for provstiudvalget Egon Brauer bød velkommen. 

 

2. Gennemgang af den samlede økonomi: 

    (Se bilag) 

- Præsentation af provstiets samlede ”Husholdnings” budget 2019 

 

- Præsentation af samlede anlæg 2019 og Omprioriteringspulje for 2019 

 

- Oversigt over den samlede ligning for alle kirkekasser i provstiet for anlæg, drift og afdrag i 2019  

 

- Låneoversigt 

 

- Igangværende anlægsprojekter 

 

- Besparelser ved manglende forsikringsbidrag 

 

3. Folkekirkens Familiestøtte orientering ved Lise Møller Nissen:  

 

   Tilbud om samarbejde fra Vestre provsti betinget af en nedsættelse af frivillig kontaktgruppe.     

   Hvem ønsker at deltage fra Århus Søndre provsti? 

   Menighedsrådene anmodes om at drøfte et sådan samarbejdet med Vestre provsti om 

   Folkekirkens Familiestøtte hjemme ved et menighedsrådsmøde, og melde tilbage til provstiet, om  

   der er medlemmer der vil indgå i kontaktgruppen.  

   Folkekirkens Familiestøtte arbejder allerede i Aarhus Søndre provsti, men aflønnes fra Aarhus   

   Vestre provsti. Fra 2020 skal projektet evalueres og vi skal vurdere, om vi vil indgå i det  

   økonomiske. 

 

   Allerede nu er der oprettet eller arbejdes på lignende folkekirkelige diakoniarbejder i Aarhus: 

   - Folkekirkesamvirke, som Søndre provsti betaler kr. 120.000 til om året. 

   - Diakonale samarbejder mellem Aarhus kommune og folkekirken, hvor kommunen efterlyser  

   den frivillighed, som sognene har god erfaring med at mobilisere. 

   Via projekt ”Kirken i byen” er der flere kontakter og projekter under udvikling mellem kirke og  

   kommune. 

   Men spørgsmålet er om, der er en fælles strategi for disse fælles diakonale tiltag, eller om der  

   arbejdes sideløbende på hver sit ”ben” mere eller mindre med de samme opgaver? – og hvordan    

   skal menighedsrådene være aktør i disse  samarbejder? 

   

    

    

4. Ung Kirke i Århus er permanentgjort. Orientering ved Ungdomspræst Marie Pedersen. 



     Der er arbejdet hårdt de sidste år på at få bygget et liv og fællesskab for unge op omkring  

    ”UngKirke” i Aarhus også med ny organisering og ny bestyrelse. Det er blevet en succes og  

     mange unge møder op til de mange forskellige   

     arrangementer der er fastsat i løbet af ugen. Eks. fælles spisning – yoga – koncert – gudstjeneste   

      mv. Ligesom der samarbejdes med event og kulturelle arrangementer i bybilledet. 

     

 

5. Orientering om temaer der arbejdes med i Stiftsrådet ved Inge Kruhøffer, formand Astrup- 

    Tulstrup- Hvilsted sognes menighedsråd og provstiets repræsentant i Stiftsrådet. 

    Orientering om Stiftsrådets funktions og fokuspunkter som  

    - Folkekirkens liv og vækst i byen og på landet. 

    - Rådgivende organ til biskoppen. 

    - Lånepolitik for stiftsmidlerne og embedskapitalen.  

    - Igangsætter til drøftelser og fokus på  - Kirken som attraktiv arbejdsplads – Diakoniarbejde i  

    kommunerne – Unge konference Tro og Viden – Repræsentere kirken ved eks.     

    bryllups/småbørns messer.  

    - Bevilling af midler til projekter eller uddannelser. 

 

    Inge modtager gerne gode idéer eller indsats ønsker, der kan bringes med til Stiftsrådet. 

 

6. Personalekonsulent i Århus Nordre og Søndre provstier.  

    Orientering om status og samarbejde. 

    Samarbejdet om fælles personalekonsulent er nu indkredset til et samarbejde mellem Aarhus  

    Nordre og Aarhus Søndre provsti og skal her bistå menighedsrådene i deres ledelses- og  

    personaleadministrative opgaver. Sognene bevare ansvaret og selvbestemmelsen men der  

    understøttes i rollen som arbejdsgiver. 

    Ledelsen er en bestyrelse, der er nedsat af menighedsrådene og   

    provstiudvalgene i de to provstier. Personalekonsulenten aflønnes fra - og refererer i det daglige  

    til provsten i Aarhus Søndre provsti. Stillingen vil blive slået op i oktober 2018 og ansættelsen  

    søges besat fra den 1. januar 2019.  

 

7. Ønsker budgetsamrådet at bygningsadministrationen placeres i provstiudvalget?  

     Forslag fra Kolt menighedsråd om deltagelse i forsøgsramme 5 ved kirkeværge Per Wehner. 

    Per Wehner efterlyser rådgivning til menighedsrådene og vejledning til de store bygnings – og   

    renoveringsopgaver. 

    Det blev på budgetsamrådet bestemt, at undersøge forskellige modeller for, hvordan  

    menighedsrådene kan understøttes i arbejdet med de store anlægsopgaver og bygnings  

    administrationen, uden at menighedsrådene lokalt mister indflydelse og medbestemmelse. Derfor  

    arbejdes der på alternative muligheder til Folkekirkens forsøgsramme 5. 

    Provstiudvalget er ligenu i en undersøgelses fase, hvor der afsøges forskellige muligheder. 

    Det kunne være en fast tilknytningsaftale med en rådgivende ingeniør eller arkitekt med erfaring  

    i kirkebygninger men der kan udtænkes flere modeller for at hjælpe og støtte menighedsrådene.  

    Emnet behandles på formandsmøde i september. 

 

     

     

8. Evt. 

    Intet 

 

9. Tak for i aften og sang. ”Æbler lyser rødt på træernes grene”. 

 

ref. sekr. 


