
Grene Provsti                                        

 Grindsted d. 26. august 2015. 

 

 

 

Referat fra Provstiudvalgsmødet tirsdag d. 25. august 2015 kl. 17.00, Kirkegade 22, 7200 

Grindsted. 

 

 

                    Dagsorden:                                                            Beslutning:  

 

1.  

 

Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden blev godkendt. 

 

2.  

 

 

Godkendelse og underskrift af referat fra 

møderne d. 1. og 3. juni 2015. 

 

Referater fra h.h.v. d. 1. og d. 3. juni 2015 blev un-

derskrevet. 

 

3.  

 

 

 

Henvendelser fra menighedsråd: 
 Randbøl og Nørup fællesmenighedsråd frem-

sender ansøgning om tilladelse til lokal gran-

pyntningstakst. 

Menighedsrådet er anmodet om at lave en efter-

kalkulation med udgangspunk i den udførte tids-

registrering for 2014, udgifter til indkøb af mate-

riale samt timeløn.  

Der er på nuværende tidspunkt ikke indgået ef-

terkalkulation. 

(se også mailkorrespondance). 

 

 Thyregod-Vester menighedsråd fremsender d. 

16. juni 2015, ansøgning til Grene Provsti om 

udskiftning af dørplader i Vester kirke. Desuden 

ønskes etableres automatisk dørlås. 

(Kirkebygning over 100 år – Stiftet har kompe-

tencen til afgørelse) 

Ansøgningen er videresendt til Ribe Stift til hø-

ring af relevante instanser. 

 

 Hejnsvig menighedsråd fremsender ansøgning 

om tilladelse til opgørelse af ny konfirmandstue 

– der fremsendes nyt og billigere forslag end for-

slaget det blev fremsendt i 2014. Ansøgningen 

vedlægges tegninger og prisoverslag der lyder på 

3.650.000 kr. 

 

Hejnsvig menighedsråd har tidligere fremsendt 

ansøgning om og forslag til renovering af Hejn-

svig kirke – prisoverslag 2.740.000 kr. for første 

fase i projektet.  

 

Det bemærkes, at Hejnsvig menighedsråd til 

trods for anmodning herom, endnu ikke har ind-

sendt redegørelse/fundats vedr. arvede midler og 

deres anvendelse. I august 2014 udgjorde sal-

doen på opsparing til renovering af kirken 

482.000 kr. og gaver/arv .m. 520.000 kr. 

 

 

Henvendelser fra menighedsråd: 
 Randbøl og Nørup fællesmenighedsråd 

Provstiudvalget har gennemgået den frem-

sendte ansøgning om en lokal grandæk-

ningstakst herunder de fremsendte bereg-

ninger incl. efterkalkulation vedr. Randbøl 

kirkegård. 

Provstiet bemærker sig, at den oprindelige 

ansøgning kommer fra Nørup og Randbøl 

– medes der efter anmodning udelukkende 

er indsendt efterkalkulation vedr. Randbøl 

kirkegård. 

Provstiudvalget følger sig ikke p.t. klædt 

på til at tage beslutning om en evt. lokal 

takst – og ønsker at bruge ekstern vejled-

ning til gennemarbejde det indsendte ma-

teriale.  

Der kan endvidere blive tale om, at der 

ønskes yderligere forklaring til beregnin-

gerne fra graver/menighedsråd. 

Provstiudvalget vender tilbage til menig-

hedsrådet, når beregningerne har været 

gennemgået og drøftet med ekstern vejle-

der.  

Provstiudvalget anerkender og er opmærk-

som på, at der kan være indkøringsvanske-

ligheder m.h.t. kalkulation af takster/priser 

for ydelser på kirkegården - herunder kan 

der være forskelle i lokale indkøbspriser 

af materiale ligesom der kan være udfor-

dringer med hensyn til ensartethed hvilket 

forbrug der indgår tidsregistrering. 

Provstiudvalget vil generelt følge op på 

specielt taksterne for grandækning og vil 

igangsætte en efterkalkulation for samtlige 

kirkegårde i provstiet i foråret 2016. 

 

 

 Thyregod-Vester: 
Ansøgningen er videresendt til Ribe Stift 

til høring af relevante instanser. 
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 Givskud menighedsråd fremsender ansøgning 

om at måtte overføre overskud fra udskiftning af 

taget på en del af præsteboligen, til opsparing til 

kirkegårdsamateriel. Kirkekassen har fået tildelt 

180.000 kr. i ligningsmidler til formålet – udgif-

ten har beløbet sig til 33.625 kr. Overskuddet der 

ønskes hensat til kirkegårdsmateriel udgør 

33.625 kr.  

 

Ansøger desuden om at få ophævet prohiberin-

gen af opsparingskontoen til kirkegårdsmateriel 

konto 7622 7509718. 

 

Desuden ansøges om at der må hæves 23.375 kr. 

fra opsparing til kirkegårdsmateriel til restfinan-

siering af køb af minitruck. 

 

 Hejnsvig og Vesterhede menighedsråd: 
Provstiudvalget har gennemgået det ind-

sendte materiale vedr. ny-bygning på 185 

kvm. til brug for sal/konfirmandstue og 

mødelokale samt ombygning af nuvæ-

rende konfirmandstue til kontorer til brug 

for h.h.v. præst, organist, kordegn og sog-

nemedhjælper.  

Projektets samlede omkostninger er bud-

getteret til 3.650.000 kr. incl. moms. 

Provstiudvalget ser positivt på, at menig-

hedsrådet har taget provstiudvalgets ud-

melding om at tidligere, lignende,  frem-

sendt projektforslag var for ambitiøst, til 

efterretning. 

Provstiudvalget synes der er tale om et fint 

og seriøst gennemarbejdet projekt.  

Provstiudvalget er imidlertid, af den hold-

ning, at i betragtning af at Hejnsvig me-

nighedsråd i forvejen har i to større igang-

værende og uafsluttede projekter, nemlig 

byggeriet af et materialehus på kirkegår-

den samt planer om en indvendig renove-

ring af Hejnsvig kirke forud for 100 års 

jubilæet, ikke ser vi os ikke i stand til at 

behandle projektet vedr. ny konfirmand-

stue, før de to igangværende projekter er 

gennemførte.  

Provstiudvalget har endvidere et ønske 

om, at der foreligger et bedre overblik 

over økonomien vedr. renoveringen af 

Hejnsvig kirke, inden der tages beslutning 

om evt. tildeling af yderligere økonomiske 

midler til gennemførelse af flere projekter 

i sognet.  

 

 Givskud menighedsråd 
Provstiudvalget kan anbefale at der hen-

sættes 33.625 kr. til kirkegårdsmateriel. 

Desuden kan provstiudvalget anbefale at 

prohiberingen på konto 7622 7509718 op-

hæves. 

Det anbefales at der hæves 23.375 kr. fra 

opsparing til kirkegårdsmateriel, til brug 

for restfinansiering af køb af minitruck. 

 

4.  

 

Provstiets fremtidige udvikling, herunder 

prioritering af anlægsprojekter. 

 
Provsten redegjorde for 3 projekter vedr. den frem-

tidig udvikling af Grene Provsti. Projekterne er ud-

arbejdet af Provst Lilian Høegh Tyrsted. 

 

Projekterne er gennem- og udarbejdet med ud-

gangspunkt i gældende lovgivning, ønsket om at:  

 understøtte menighedsrådene i deres ar-

bejde, 

 skabe bedre arbejdsvilkår for alle ansatte 

(præster og øvrige ansatte), 
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 tage fat på udfordringen med lavere dåbs-

procent og fraflytning, samt sikre en fort-

sat synliggørelse af ønsket om en positiv 

udvikling af Grene Provsti.  

 

Der er udarbejdet projekter vedr. følgende områder: 

 KIRKEGÅRDENE I GRENE PROVSTI 

Udvikling og fremtidsplaner. 

 PERSONALEADMINISTRATION 

Støtte til menighedsråd samt muligheder 

for samarbejde mellem flere provstier. 

 PRÆSTENOMERING I GRENE PROV-

STI. 

Hvilken indflydelse vil en faldende dåbs-

procent og den demografiske udvikling få 

for den fremtidige kirkelige struktur i 

Grene Provsti – og hvilken betydning kan 

det få for præsteembedet. 

 

Provstiudvalget drøftede vigtigheden af at bevare 

den eksisterende synergieffekt der opnås ved det 

nuværende lokalefællesskab mellem kirkekontor, 

kirkegårdskontor, regnskabskontor og provstikon-

tor.  

 

Endvidere er der et ønske om, at der, ved ansæt-

telse af fremtidige provster, sikres muligheden for 

at kunne stille et kontor til rådighed for provsten i 

dennes funktion som provst – og helst  et kontor-

fællesskab med provstisekretæren. 

 

Der blev endvidere drøftet ønsket om og mulighe-

den for at kunne stille kontorlokale til rådighed for 

en evt. fremtidig medarbejder der skal arbejde med 

personaleadministration/konsulentbistand til me-

nighedsrådene.  

 

Provstiudvalget drøftede muligheden for evt. at leje 

lokaler ”ude i byen” – men af hensyn til den opnå-

ede synergieffekt ved kontorfællesskab – og for at 

bevare gode arbejdsvilkår/undgå ene-arbejdsplads 

for personale ansat i provstiet, er det ønskeligt at 

bibelholde kontorfaciliteter i et samarbejde med et 

eksisterende sognehus. 

 

Der er p.t. ikke plads til udvidelser af kontorfacili-

teter, i de eksisterende lokaler. Udlejer har, som en 

følge af øgede aktiviteter med bl.a. regnskabskon-

tor samt stadig stigende salg af ydelser til andre kir-

kegårde og dermed et øget antal medarbejdere, be-

hov for udvidelse af møde- og kontorfaciliteter. 

 

Grene Provstiudvalg vil med udgangspunkt i disse 

betragtninger opfordre til og gerne bakke op om en 

udvidelse af de eksisterende lokaler i Kirkehuset i 

Grindsted. Der er også henset til Grindsted menig-

hedsråds indstilling til, at man gerne fortsat vil 

støtte op om et øget samarbejde mellem sognene i 

provstiet. 
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Provstiudvalget har et ønske om, at man gerne vil 

indgå i en dialog med Grindsted Menighedsråd, om 

Provstiets behov for og ønsker til øgede kontorfaci-

liteter. 

 

5.  

 

Behandling af kvartalsrapporten for 1. kvt. 

for PUK. 

 
Kvartalsrapporten for Grene PUK pr. 31. marts 

2015 blev gennemgået og godkendt. 

 

6.  

 

Budget 2016 – generelt. 

 
Budget 2016 med de nuværende oplysninger om 

ligningsønsker, landskirkeskat, udskrivningsgrund-

lag blev gennemgået. 

 

Udskrivningsgrundlaget for Vejle-delen kendes 

endnu ikke. 

 

7.  

 

Indkomne henvendelse og forslag om aktivi-

teter: 
 Hva’ så Luther 2017 

Luther-kabaret med seks optrædende, lys og lyd. 

Tilbud om opførelse – pris 20.000 kr. 

 Landsforeningen for menighedsråd: 

Tilbud om afholdelse af minikonference ”Mere 

kirke for pengene”. 

 
Indkomne henvendelser: 

 Hva’ så Luther 2017 
Der laves ikke aftale om forestilling på 

nuværende tidspunkt. 

Det blev besluttet, at man i forbindelse 

med budgetlægningen for 2017 – drøfter 

evt. fejringen af Luther-jubilæet i 2017 –  

 Landsforeningen for menighedsråd: 
Provstiudvalget har sine tvivl om at emnet 

kan trække folk til et arrangement.  

 

8.  

 

 

Efterretninger: 
 Give menighedsråd: 

Afgørelse fra Ribe Stift af d. 10. juni 2015 vedr. 

istandsættelse, ombygning og tilbygning til Give 

kirke. 

 Vonge menighedsråd: 

Afgørelse fra Grene Provsti af d. 18. juni 2015 

om fredning af gravsten på Vonge kirkegård. 

 Randbøl menighedsråd: 
Afgørelse fra Grene Provsti af d. 7. juli 2015 

vedr. nye urnegravsteder. 

 Stenderup menighedsråd: 
Afgørelse fra Ribe Stift af d. 10. juli 2015 vedr. 

afrensning og udvendig kalkning – facadereno-

vering – Stenderup kirke. 

 Hejnsvig menighedsråd: 
Afgørelse fra Ribe Stift af d. 17. juli vedr. opgø-

relse af nyt maskinhus. 

(Det kan bemærkes, at arbejdet endnu ikke er 

igangsat. Forud for igangsættelse skal der rettes 

henvendelse til Nationalmuseet m.h.p. planlæg-

ning af evt. arkæologiske undersøgelser.) 

 Randbøl menighedsråd 
Afgørelse fra Ribe Stift af d. 20. juli 2015 vedr. 

udlevering af gravsten. 

 

 
Efterretningerne: 

Punkterne blev taget til efterretning. 

 

9.  

 

Evt. 

 
Der afholdes udflugt for provstiudvalget m. ægte-

fæller søndag d. 6. september. 
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Mødet sluttede kl. 20.45 

 

 

 

 

        

Lilian Høegh Tyrsted   Jørn Jessen 

Provst/formand for provstiudvalget  Næstformand 

 

 

 

 

        

Claus Skovbjerg   Elin Johansen 

 

 

 

 

        

Elly Christensen   Lone H. Ovesen 

 

 

 

 

        

Kim Søndergård   Karl Lund 

    Præsterepræsentant 

 


