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     Aarhus 9. september 2022 

 

 

Alle menighedsråd og præster i Aarhus Domprovsti   

 

 

Referat fra budgetsamråd i Aarhus Domprovsti tirsdag 30. august 2022  

kl. 19.00 - 21.30 i Skt. Lukas kirkes sognegård 

 

 

1. Velkomst og sang 

2. Godkendelse af dagsorden 

Domprovst Gerda Jessen (GJ) bød velkommen, og fortalte om studietur til 

Amsterdam med 20 præster, om konventer, og om fokus på psykisk arbejdsmiljø 

Vor Frue: Har ikke haft mulighed for at træffe beslutninger om Det Sociale Arbejde 

inden budgetsamrådet.  

Dagsorden godkendt.  

 

3. Det Sociale Arbejde i Aarhus. Orientering om arbejdet ved Christina Daa Horshauge. 

Christina fortalte om Det Sociale Arbejde i Aarhus. Hun fortalte om koordinering af 

kirkernes indsats indenfor arbejdet med 

- Ukrainske flygtninge, lige nu er der knap 1.400 i Aarhus 

- Ensomhed, særlige blandt unge og ældre 

- Omsorg for demensramte og deres pårørende 

 

GJ: Provstiudvalget har fået tilbud fra den Sociale Ordning om gratis deltagelse i 2023 

indenfor 3 områder:  

- Indsatser rettet mod flygtninge 

- Understøttelse, vedligeholdelse og kommunikation vedr. sorggrupper 

- og formidling af indsats på demensområdet  

PU vil derfor bede menighedsrådene om ønske om deltagelse i samarbejdet i 2023 

som gratister jfr. skrivelse fra provst Esben Thusgaard. Svar sendes til provstiudvalget 

inden d. 1/10-22. Evt deltagelse i 2023 vil være på sogneniveau.  

Ordningens gratisttilbud er betinget af, at det bliver taget op til ny afstemning på 

budgetsamråd i efteråret 2023. PU vil derfor sætte afstemning om medlemskab på 

dagsordenen til budgetsamråd 2023.  

Skt. Markus har klaget over vedtægten. Klagen ligger hos Kirkeministeriet 

 

4. Projekt Livsglæde. Orientering ved sognepræsterne Hans Nørkjær Franck og Daniel 

Hougaard (Bilag 1) 

Der blev udsendt materiale før mødet. 

Daniel Haugaard (Sct. Pauls) og Hans Nørkjær Franck (Domsognet) talte om: 

Teenagere og unge voksne i mistrivsel; Hvordan når vi dem?  

Det er nødvendigt med en ekstra indsats, så unge ser, at kirken er en ressource, hvor 

man kan tale med præsterne om det svære i livet. 

Der er lang ventetid i psykiatrien, hos psykologer mm, men i forhold til hvor mange 

der har problemer, er det ikke mange kirken møder. 

Strategisk og målrettet mediedækning, samt synlighed og tilgængelighed er 

nødvendig. 

Vi håber at man om se 3 år kan se, at Folkekirken har gjort en forskel  
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GJ: PU beder menighedsrådene give besked om de vil være med i Projekt livsglæde 

inden d. 1/10-22. Der lægges 400.000 kr til projektet i Sct. Pauls sogn i 2023 

 

5. Orientering om budget 2023 og 2024, herunder drifts- og anlægsønsker til 2023 (Bilag 

2) 

Provstiudvalgets økonomiske målsætninger for 2023 blev gennemgået: 

- Fokus på fag og tag 

- Kirkens fysiske tilstedeværelse på Godsbanen 

- Projekt livsglæde 

- Folkekirkens Migrantarbejde 

- De frie midler skal fra udgangen af 2023 højst udgøre 15% af driftsligningen 

- De frie midler skal fra udgangen af 2024 højst udgøre 10% af driftsligningen 

- Præsteboliger, der skal istandsættes i forb. embedsledighed. 

Økonomisk gennemgang af hele provstiet med henblik på retfærdig fordeling og 

gennemsigtighed – og at en lignende proces igangsættes i det fælles budgetudvalg.   

 

6. PU´s forslag til fordeling af midler i 2023 (fremlægges på mødet) 

Med udgangspunkt i ovenstående målsætninger blev provstiudvalgets forslag til 

budget 2023 fremlagt.  

Christians sogn kr.  7.216.000 

Langenæs sogn kr.  5.249.000 

Sct. Pauls sogn kr.  7.413.000 

Skt. Johannes sogn kr.  7.015.000 

Skt. Lukas sogn kr.  8.080.000 

Skt. Markus sogn kr.  4.724.000 

Vor Frue sogn kr.  6.622.000 

Aarhus Domsogn kr.14.982.000 

5%-midler kr.  1.322.000 

PU-kassen kr.  2.900.000 

I alt  kr.65.523.000  

 

Der er i 2023 lavet en pulje på kr. 2.750.000 til hjælp med de stigende priser. Pengene 

uddeles ifht indbyggertal i sognene. 

 

7. Samlet låneoversigt for Aarhus Domprovsti (Bilag 3) 

Provstiets lån gennemgået. 

Nye lån: 

Domsognet, Antifonalorgel kr.  1.700.000 

Domsognet, tag over Landemodekr.  2.615.000 

Langenæs, fugt i Kirken kr.  4.000.000 

Skt. Johannes, rep. kobbertag kr.  1.000.000 

Vor Frue, rep. kobbertag kr.  1.000.000 

   Kr.10.315.000 

 

8. Regnskab 2021 for PUK-kassen (Bilag 4) 

9. Budget 2023 for PUK-kassen (Bilag 5) 

10. Folkekirkens Migrantarbejde: Indstilling til samarbejdet (Bilag 6 og 7) 

11. Evt. 

• Forslag fra Christians kirken: Erfamøder for daglig leder, kontaktperson og 

kasserer 
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•  

12. Sang og tak for i aften 

 

 

Mvh., på provstiudvalgets vegne,  

 

 
Gerda N. Jessen 

Domprovst 
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