
     Silkeborg den 2. juli 2018 

Kære alle! 

Skal vi have et Kirkernes Hus? 

Jeg har længe gået og tænkt på, om vi skal etablerer Kirkernes Hus / et kirkecenter / en 

administrationsenhed, hvor veluddannede medarbejdere fører regnskaber, FLØS, personaleadministration 

med flere opgaver til hjælp for menighedsrådene, ikke mindst for formænd, kasserer og kontaktpersoner. 

Nævnte opgaver behøver ikke at stå alene, men kan være flere driftsopgaver som personregistrering og 

gravstedsadministration, kun fantasien og opgavemængden, som næppe bliver mindre med årene, sætter 

grænsen. 

Jeg var den 25. juni med Silkeborg kirkegårds personale på studietur til Fredericia, hvor man i 2009 skabte 

et Kirkernes Hus for Fredericia Provsti. Administrationschef Jens Olsen fortalte om opgavesættet, tankerne 

bag huset og hele den langvarige proces med mange – mest mentale og traditionsbundne – ”sten” på 

vejen, som havde været forud. Ikke alle sogne var med fra begyndelsen, men efter nogle år havde også de 

sidste indset, at der var god hjælp at hente. De indså, at de tunge administrative opgaver og punkterne om 

økonomi, personale, mursten og gravsteder på menighedsrådsmøderne blev kortere og afløst af flere 

punkter om det primære kirkelige, punkter som ofte mangler diskussionstid på menighedsrådsmøderne. 

Jeg tænker ikke, at det fra begyndelsen skal være et Kirkernes Hus for hele Silkeborg Provsti, da dette 

geografisk er tre til fire gange så stort som Fredericia Provsti. Men jeg tænker, at parterne i et Kirkernes 

Hus, som en begyndelse, kunne være Silkeborg Kirkegårde & Krematorium, KK44, de tre bysogne indenfor 

det gamle ringvejssystem omkring Silkeborg By samt øst og syd, herunder Sejs - Svejbæk, Linå, Virklund, 

Them og Bryrup. Opgaverne i nævnte sogne er i gode hænder her og nu. Men er pensionering af nøglemed-

arbejdere et faktum inden for en kortere årrække også der? Vi har vel også som menighedsråd pligt til at 

tænke på fremtiden og på dem, som kommer efter os! 

Helt konkret ved vi, at Silkeborg Kirkegårde & Krematorium, KK44, Silkeborg Sogn, Mariehøj Sogn og 

Virklund Sogn inden for de næste to år skal have løst denne opgave grundet en nøglemedarbejders 

pensionering. Måske ser fremtiden også sådan ud ved andre sogne? 

Jeg skal opfordre til, at emnet tages med på menighedsrådsmøderne efter sommerpausen som en 

uforpligtende diskussion, og måske på budgetsamrådet den 23. august i år. 

Jeg vil slutte med: ”Et frø skal lægges i jorden, det skal spirer og slå rod, og derefter vokse sig stort og 

stærkt for at springe ud som den smukkeste blomst”! 

GOD SOMMER! 

Med venlig hilsen 

Niels-Erik Sørensen / niels-es@mail.dk 

Kasserer Mariehøj Menighedsråd 


