
Referat
Silkeborg Provsti – Møder

Formandsmøde 2022 25. oktober 2022 - d. 25-10-2022 kl. 19:00 til 21:05

Deltagere:

Repræsentanter fra alle menighedsråd, SKK og KSK indkaldt.
Afbud: Alderslyst MR, Silkeborg MR og KSK.
 
Velkomst ved Jakob Nissen og indledning med sang, Spænd over os dit himmelsejl.
 
Deltagerantal: 23

Mødepunkt Referat

1 - Formandsrunde

Hver formand fortæller kort om sogn og
menighedsråd.

Formands-runde. Hver formand fortæller kort om
sogn og menighedsråd.
 
Alderslyst - Afbud
 
Balle - Solgt præsteboligen i sognet. Midler herfra
bruges til at medfinansiere det store orgel til
Hvinningdal kirke. Balle kirke fik el-varme indlagt i
1966. Undersøge om at få fjernvarme lagt ind. Fået
ny organistassistent. Skal i gang med at besætte to
præstestillinger i løbet af næste år. Balle Kirke har to
tjenestemandsstillinger. Håber på en 50% vikar.
Anskaffelse af ny præstebolig må komme senere.
Der er klargjort til én ved Balle sognegård. Solgt
vandrekirken til Tækker, som sætter den op i Elev
sogn. Ny kirke – Hvinningdal Kirke – indvies på
søndag den 30. oktober. Haft en godt byggeudvalg.
Mange spændende nye praktiske udfordringer med
en ny kirke. Betale for nye gadeskilte, som
kommunen skal renholde. Solpaneler på taget
medvirker til belysning af kirken. Folkekirkevalget var
ved at sætte en stopper, men kirken er blevet
godkendt og alle tilladelser er i hus. Tre klokker
sponsoreret af Mærsk hænger nu i tårnet. Der vil
blive afholdt gudstjeneste ind til videre i begge kirker
til trods for de forhøjede energipriser. Det skylder vi
den gamle og den nye kirke.
 
Bryrup-Vinding-Vrads - Formanden
ikke repræsenteret
 
Dallerup - Ved at gensætte digerne rundt om
kirkegården. Næsten færdig. Træerne er nu fældet
og væk, så det ikke sker flere skader på diget. På vej
med en kirkegårdsomlægning. Det tager en del tid.
Nyansættelse af gravermedhælper. Fået ny katafalk
på el – hvad gør vi med den gamle? Er der nogen, der



kan bruge den? Så må man gerne henvende sig. I
gang med renovering af kirkens indre.
Energiforbedringer bliver i samme omgang. Er nok
skudt længere ud, men det skal nok blive. Har sendt
materiale vedr. ny altertavle videre til Akademirådet.
Præstegården er under omlægning fra oliefyr til
anden opvarmningsform. Stort arrangement med
Lisbeth Zorning på valgdagen den 1. november
bibeholdt, men flyttet til andre lokaler.
 
Funder - I gang med renovering af taget på kirken
(Den 3. kirke i pastoratet). Nu opnået tilladelse til
renoveringen fra de kirkelige myndigheder.
Sommerdøren har haft svære odds og projektet
udgår: det er bedre med en affugter i kirken. I dag
glad for at kirke og graverfaciliteter er kommet på
fjernvarme. Det nuværende sognehus på naturgas,
men der arbejdes henimod nyt sognehus.
Kirken lykkes i stort omfang med at have kontakt
med børn og unge fra babysalmesang til børnekor.
Morgensang og nyopstartet strikkecafe for voksne.
 
Gjern-Skannerup - Kølekapacitet i kapel meldt ud til
nabosogne om, at der kan gøres brug af det. Et
fælles MR mellem to sogne. Har ansøgt KM om
tilladelse til sognesammenlægning, hvilket er
bevilget. Skal derfor ikke længere finde et bestemt
antal personer fra begge sogne. Fokus på grøn Kirke
(Lise Malstrøm) og energibesparende initiativer
(Karsten Vejborg). Får EnergiTjenesten på besøg i
morgen. Arbejder med liturgi og skal til workshop i
Sdr. Bjert.
 
Gødvad - Dybkær kirke skal have skiftet rygningen.
Svært at få tilbud hjem. Gødvad kirkes tag er også
under godkendelse af de kirkelige myndigheder.
Meget træ i spærrene skal udskiftes, hvilket er en
bekostelig affære. Ærgerlige penge at skulle af med –
og skal samtidig blive ved med at understryge.
Præstestilling slået op idag og præsteboligen under
renovering.

 
Kragelund - MR måtte ud i 2. valgrunde. Kunne ikke
mønstre fuldtalligt MR, men har fået dispensation
fra stiftet. Fået ur sat på tårnet, som er en arv fra en
borger. Repareret på forpagterboligen, som viste et
problem med rotter i hele gulvkonstruktionen. Nu er
det løst og skaderne udbedret. Har taget kontakt til
EnergiTjenesten som kommer på besøg i november.
Herberget ikke helt oppe på samme overnatninger
som tidligere grundet corona.
 
Linå - Valgforsamling gav ikke fuldtallig MR, men det
gjorde 2. valgrunde. Ny hjemmeside. Tilladelse til
opslag af kirkegårdslederstilling på



tjenestemandslignende vilkår. Ny kordegn. Præsten
har startet børnekirke. Der arbejdes med at separere
overfladevand fra spildevand på kirkegården. Det
bliver indarbejdet med en ny kirkegårdsplan. Ny
varmepumpe i sognehus, skiftet til LEDpærer.
Afventer varmepumpe til præsteboligen. Skal i gang
med at arbejde med GDPR. En medarbejder fra
stiftet kommer til et møde formentlig i februar. Vil
gerne åbne op for at flere kan deltage fra provstiet.
Endelig dato meddeles provstiet, som rundsender til
de øvrige MR.
 
Mariehøj - Har været i gang med præsteansættelse
og er nu fået den ledige stilling besat.
 
Sejling-Sinding - Knoklet med MR-valg. Været heldig
at få valgt et fuldtalligt MR, men dog udfordret på, at
der skal være et bestemt antal fra begge sogne,
hvilket ikke har været muligt. Vil gerne have gode
råd fra Gjern-Skannerup. På energisiden er der
forsøgt med de små tiltag, som dog også har ret.
Grundvarme og affugter mulige løsninger.
 
Sejs-Svejbæk  - ikke repræsenteret
 
Serup-Lemming - Måske snart udskiftning på
graversiden grundet alder. Sangaften med Katrine
Muff og gospelkoncert har været gode
arrangementer. Arbejder med at få flere i kirke om
søndagen. I Lemming er der kommet nyt blytag på.
Træer fældet på Serup kirkegård. Nyt tag på kapel i
Serup. Skal have kigget på diget, som er ved at falde
sammen bl.a. pga træer, der har stået for tæt på.
Indbrud i konfirmandstuen, men forsikringen har
dækket.
 
Silkeborg - Afbud
 
SKK - I gang med at udvide kølefaciliteter.
Krematoriet forventes også udvidet. Silkeborg vokser
og det mærkes på presset på kølekapaciteten
(udvidelse af krematoriets kølehus og et
transitkølehus) og krematoriet. Kirkegårdscafé ude
på kirkegården. En lille gruppe mennesker finder
sammen i kirkegårdscafeen. De fleste besøger
gravsteder og andre kommer bare for at få en snak.
Arbejder nu med at få en pavillon rejst.
 
Skorup-Tvilum - ikke repræsenteret.
 
Svostrup - Ny varmestyring i kirken, affugter og nye
LED lyspærer. Ny katafalk taget i brug og har solgt
den gamle. Valgforsamling gav fuldtallig MR.



 
Them - Ikke repræsenteret.
 
Virklund - arbejder med energiforbedringer. Præsten
er udsendt som feltpræst i hæren og har derfor lige
nu vikarpræst. Organist ned i tid, måske kan der
laves en løsning sammen med andre sogne? Andre
må gerne byde ind hvis de vil indgå i et
samarbejde. Inviteret til møde om Tre(æ)kanten, for
at finde anvendelse for noget rekreativt. Se på
træerne på kirkegården. Indbrudsforsøg i sognehus
og kirken.
 
Voel - Lapidarium etableret. Præsteboligen er
renoveret i forbindelse med præsteskifte.
Planlægger udvidelse af sognehus i 2023. Helle Gade
har orlov og derfor fået en ny graver i en 4-årig
periode. MR har haft valg og er fuldtallig.

2 - Drøftelse af at løfte opgaven omkring
præsteboliger

Drøftelse af at løfte opgaven omkring præsteboliger
over i en forsøgsordning i provstiet. 

Drøftelse af at løfte opgaven omkring præsteboliger
over i en forsøgsordning i provstiet. Jakob Nissen
redegjorde for ønsket om at tage det på som et
punkt. Arbejdet med arbejdsmiljøet i folkekirken er
drøftet med præsterne. Præsteboligerne opleves
som et sted hvor problemer kan ramle sammen. Det
er der dog ikke eksempler på i provstiet.

 
Hvad tænker formændene på dette møde? Drøftes
ved bordene under kaffen.
 
Udpluk fra drøftelsen:
- Spændende at arbejde videre med. Undgå at
økonomi bliver et problem mellem præst og
menighedsråd.
- Netop tilhænger af at opgaven med præsteboliger
varetages af provstiet.
- Ikke tilhænger. Små opgaver kan hurtig løses. Større
opgaver medtages i budgetter.
- Hvis MR og præst ikke vil hinanden vil det nok ske
uanset P-bolig eller ej. Det betyder forskelligt i
landsogne og bysogne. Det kan være gamle
embedsboliger og nye moderne. Hvordan ensrettes
det? Det kunne give mening af få løftet nogle
anskaffelser i fællesskab feks. El-ladestik.
- Hvilke standarder i provstiet? Sikring af
ensartethed.
- Provstesynet kan sikre ensartethed. Men MR
gennemfører opgaven.
- Ikke hele MR forholde sig til alle små ting. Det er
der udvalgte medlemmer til at sørge for.  
- Ikke alle MR er tvunget til at være med. Der kan
være en udfordring med en ægtefælle, samboende
eller lign. der har andre ønsker end -den siddende



præst. Det kan godt fungere godt og det har været
muligt at rekruttere præster uden at kunne tilbyde
embedsboliger i sognet.
- Ikke drøftet det i hele MR.
- Enig i at opgaven naturligt ligger hos MR.
- Kunne godt se fordele ved at placere opgaven i
provstiet. Godt at præsten bor i sognet, men det
behøver ikke at være i embedsbolig.
- Oplever ansøgere være blandede omkring
embedsbolig. Gerne have én der kender sognet og
derfor gerne kunne tilbyde en bolig i sognet. -
Præster der ikke er bosiddende i sognet kan også
være synlige i sognet.
- Rekutteringsproblem. Opgaven at kunne give
forskellige tilbud til ansøgere.
- Ikke undgå konflikter fordi opgaven løftes væk.
- Måske nemmere for præster at gå til provstiet frem
for MR. Ikke umiddelbart imod.
 
Der tegner sig ikke umiddelbart flertal for at samle
opgaven. Være opmærksom på evt. regler er ens og
at der kan løftes delopgaver centralt.  Det kan
medvirke til fælles standarder.
 
Snakke med MR derhjemme. Tilslutningen/volumen
skal være større end omkring halvdelen af
præsteboligerne for at det giver mening at drive.
Gerne arbejde videre med et fælles løft på
standarder.

3 - Drøftelse af mulige energibesparende løsninger

Drøftelse af energibesparende løsninger. Hvad kan
der gøres? Skal der midlertidig lukkes kirker? 

Drøftelse af mulige energibesparende løsninger.
Hvad kan der gøres? Skal der midlertidigt lukkes
kirker? Jakob Nissen redegjorde for KM’s indspark til
besparelse på energien. Retningslinjer rundsendes
med referatet.
 
Gødvad redegjorde for MRs ønske om at lukke den
ene kirke i sognet ned. I 4. og 1. kvartal lukkes
Gødvad kirke ned for det MR arrangerer. Der vil
fortsat være mulighed for begravelse fra kirken. 
Mener at have taget toppen af de store udgifter.
 
Lave et regnestykke med hvor meget en
gudstjeneste koster at afholde.
Der er forskellige holdninger til lukning af kirker for
gudstjenester. Biskoppen giver tilladelser efter
ansøgning.
 
Svært at få tilgang til gudstjenester efter covid.
 
Behøver kun at afholde én gudstjeneste i hvert
pastorat. Vi har en fælles opgave i at prøve at
reducere kirkens forbrug – og spare på



klodens knappe energiressoucer - mest muligt.
 
Sejling: valgt at sænke temperaturen yderligere 1 gr.
end de 19 grader - indkøbt tæpper. Overvejet
planlægning af lørdagsdåb, så opvarmningen bruges
mere end til en gudstjeneste om søndagen.
 
Flex-el? Meget forbrug kan styres i forhold til prisen
på el.  Evt. kan MR hente assistance fra en person,
der har erfaring og kendskab til el-forbrug.
 
Ur på udvendig belysning på stier og
udendørslamper ved døre og resten er slukket.
 
Det er vigtigt at kirker ikke belyses. Uanset pris er
signalværdien lige nu vigtigst.
 

4 - Valg af menighedsrådsrepræsentant for
provstivolontør

Valg af menighedsrådsrepræsentant til styregruppen
for provstivolontør. 

Valg af menighedsrådsrepræsentant til styregruppen
for provstivolontør.
Inger Engsig-Karup, Dallerup Sogn,  stiller op til
valget og hun blev genvalgt.
 
Jakob Nissen redegjorde kort for projektet, som alle
menighedsråd har indgået samarbejdsaftale
omkring. En studerende sendes i 3 mdr. ud med
Danmission som volontør i et projekt ledet af
Danmission. Det har hidtil været Cambodia og
Tanzania. Herefter lønnes i 3 mdr. for afholdelse af
foredrag og konfirmandundervisning i sognene i
provstiet. Vigtigt at MR udnytter muligheden og gør
brug af den, når den bliver udbudt.
PU kan gøre sig overvejelse om at udsende to
volontører.
 

5 - Eventuelt

Eventuelt.

Himmelske Dage afholdes i Kr. Himmelfartsdagene i
2025 i Silkeborg. Kirkefestival for alle kirker og
kirkesamfund.
 
KM besluttet ikke at nyansætte kirkefunktionærer
som tjenestemænd (dog kan tjenestemænd forsat
ønske at forblive tjenestemænd ved stillingsskift).
 
Opgaven om etablering af el-ladestandere kan løftes
af provstiet. Abonnementsordninger og drift ønskes
styret centralt.
 
Ønske til afholde kursus for nye
menighedsrådsmedlemmer. Landsforeningen
afholder gode kurser.
 
Fælles gave (Højskolesangbøger) til Hvinningdal Kirke



indkøbt på vegne af alle MR.
 
Tak for husly i Sejling.
 
Afslutning med fadervor og fællessang: Du som har
tændt millioner af stjerner.
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