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 Grindsted d. 1. september 2016 

 

 

 

Referat fra Provstiudvalgsmødet 31. august 2016 kl. 19.00 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 

Grindsted. 

 

 

                    Dagsorden:                                                            Beslutning:  

 

1.  

 

Godkendelse af dagsorden 

 

 
Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af nyt 

punkt 12. 

 

2.  

 

Godkendelse og underskrift af referater fra 

Provstiudvalgsmøderne d. 30. maj og 2. juni 

2016. 

 

Referater fra h.h.v. d. 30. maj og d. 2. juni 2016 

blev godkendt og underskrevet. 

 

3.  

 

Give-Vorslunde sognes menighedsråd 
v. konstitueret kirkegårdsleder Margrethe Kristensen 

fremsender ansøgning om tilladelse til at oprette urneaf-

deling på Vorslunde kirkegård. 

 

 

Grene Provstiudvalg kan anbefale at der oprettes 

urneafdeling på Vorslunde kirkegård som ansøgt. 

 

 

4.  

 

Gadbjerg sogns menighedsråd 
v. formand Hanne G. Sørensen fremsender anlægsregn-

skab for nyt tegltag samt revnestabilisering på Gadbjerg 

kirke. Anlægsregnskabet viser et overskud på 525.906,02 

kr. 

Udgifterne beløber sig til 1.844.143,98 kr. medens der er 

hjemtaget et stiftslån på 2.370.050 kr. Overskud henstår 

på menighedsrådets konto. 

Menighedsrådet ansøger om at overskuddet må anvendes 

til ekstraordinært afdrag på lånet, så lånets løbetid ned-

bringes, eller 

hvis det er muligt til restaurering af Gadbjerg kirkes dåbs-

himmel fra 1643 og et ældre altertavlemaleri fra 1800 tal-

let. Nationalmuseets besigtigelsesrapport af d. 20. april 

2016 medsendes til orientering. Overslag på udgiften ca. 

425.000 kr. inkl. moms. 

 

Grene Provstiudvalg kan anbefale at overskud op-

stået ved udskiftning af tegltaget på Gadbjerg kirke 

på 525.906,02 kr. bruges til ekstraordinært afdrag 

på lån nr. 7984-2 hjemtaget til nyt tegltag og revne-

stabilisering. 

Provstiudvalget kan således ikke anbefale, at belø-

bet hensættes til renovering af Gadbjerg kirkes 

dåbshimmel og altertavlemaleri. 

Provstiudvalget anbefaler at restaurering af dåbs-

himmel og altertavlemaleri sættes på prioriterings-

listen. 

 

5.  

 

Give-Vorslunde sognes menighedsråd 
Fremsender d. 22. juni 2016 ansøgning om at måtte over-

føre følgende til anvendelse i forbindelse med den igang-

værende restaurering af Give kirke: 

200.500 kr.: Opsparet til tagsten på Sognehuset. 

  76.687 kr.: Opsparet til projektering af tag på præstebo- 

                     ligen Jernbanegade 25. 

  22.171 kr.: Opsparet til orgel i Vorslunde kirke 

 

I alt : 299.358 kr. 

 

Der er endvidere d. 8. august 2016 fremsendt ansøgning 

om frigivelse fra prohiberede konti til renovering af Give 

kirke: 

 

 
Forud for endelig stillingtagen til, hvorvidt der kan 

overføres midler til igangværende restaurering af 

Give kirke (200.500 + 76.687 + 22.171) anmoder 

Provstiudvalget om at få tilsendt en statusrapport 

over projektets tid og økonomi – forventet og ak-

tuel status. 

Desuden ønskes oplyst, hvorvidt renoveringen af 

taget på Sognehuset og renoveringen af taget på 

Jernbadegade 25 er afsluttet. 

(Såfremt renoveringen af taget på Jernbanegade 23 

afsluttet, kan dette overføres til renovering af Give 

kirke.) Afventer dog statusrapport. 

Provstiudvalget har i sin afgørelse, af d. 8. decem-

ber 2015, anbefalet, at der tildeles 5%-midler til 

dækning af udgifterne ved renoveringen af præste-

boligen Jernbanegade 25. Provstiudvalget anmoder 
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Indestående i Den Jyske Sparekasse – øremærket renove-

ringen af Give kirke. 

210.419,35 kr. + 487.326,36 kr. i alt: 697.745,71 kr. 

 

Indestående i Nordea: 76.955,86 (Taget Jernbanegade 25) 

om, at få tilsendt bilag vedr. de afholdte udgifter 

med oplysning om hvilket kontonummer beløbet 

kan overføres til, således der kan fremsendes an-

modning til Vejle Provsti om udbetaling af dette 

beløb. 

 

Beløb der indestår i den Jyske Sparekasse, øremær-

ket renoveringen af Give kirke, kan frigives til brug 

ved renoveringen af Give kirke. 

 

6.  

 

Givskud sogns menighedsråd 
Fremsender ansøgning vedlagt tilbud fra 2 anlægsgart-

nere, vedr. fornyelse af beplantning og belægning ved 

præsteboligen i Givskud.  

Der er budgetteret med 20.000 kr. til formålet – og der an-

søges om at måtte bruge ca. 145.000 kr. af kassebehold-

ningen til formålet.  

 
Provstiudvalget kan anbefale at der anvendes op til 

145.000 kr. af kassebeholdningen til brug ved for-

nyelse af beplantning og belægning ved præsteboli-

gen i Givskud. 

 

7.  

 

Filskov sogns menighedsråd 
Fremsender revideret vedtægt for Filskov Kirkegård til 

godkendelse. Indeholder bl.a. 

Tillæg vedr.  

Den nye afdeling på Filskov Kirkegård. 

Bestemmelse for stop af salg af gravsteder. 

(Graveren er tilskrevet for kirkegårdskort m. markering) 

Bestemmelse for brug af ral-typer på gravsteder. 

 

Samt ændring af fredningstiden for: 

Børnegravsteder til 10 år og urnegravsteder til 10 år. 

 
Provstiudvalget kan godkende de fremsendte revi-

derede vedtægter for Filskov Kirkegård. 

 

8.  

 

Sdr. Omme sogns menighedsråd 
Fremsender anmodning om, at overskud vedr. ombyg-

ning/nybyggeri af kapel, graverbygning og mandskabs-

bygning på 444.716 kr. i stedet anvendes sådan: 

244.716 kr. anvendes til ekstraordinært afdrag på lånet og 

200.000 kr. anvendes til færdiggørelse af forarbejdet hos 

arkitekt vedr. indvendig renovering af Sdr. Omme kirke. 

 

Provstiudvalget har i sit møde d. 4. april 2016, behandlet 

menighedsrådets ansøgning om, at overskud ved bygge-

riet på 352.716 kr. (tilbagebetalt moms) + ligningsbeløb 

til anlæg 2015: 92.000 kr. eller i alt 444.716 kr. anvendes 

som ekstraordinært afdrag på lån 7979-1 vedr. byggeriet. 

 
Grene Provstiudvalg fastholder, at der er skal ind-

betales ekstraordinært afdrag på 352.716 kr. + 

92.000 kr. i alt 444.716 kr. på lån 7979-1 vedr. om-

bygning/nybyggeri af kapel, graverbygning og 

mandskabsbygning på Sdr. Omme kirkegård. 

 

9.  

 

Vorbasse-Skjoldbjerg sognes menighedsråd 
Fremsender ansøgning om lov til at sætte ”præste”-sko-

ven i Vorbasse til salg, med henblik på at bruge overskud-

det fra salget til opførelse af præstegård i Vorbasse. 

Ansøgningen begrundes bl.a. med: 

- vedligehold af skoven koster ca. 15.000 kr. pr. år. 

- der er en mulig købet 

- et ønske om at frigøre midler til opførelse af ny præste-

bolig. 

Der er medsendt salgsoplæg samt vurdering af skovarea-

let. 

 
Provstiudvalget kan anbefale, at menighedsrådet 

sætter ”præste”-skoven i Vorbasse til salg, med 

henblik på, at bruge provenuet ved salget til opfø-

relse af ny præstebolig i Vorbasse.  

Provenuet ved salget øremærkes opførelse af ny 

præstebolig i Vorbasse. 

 

10.  
 

Øster Nykirke sogns menighedsråd 

 
Provstiudvalget kan anbefale, at der bruges 

213.000 kr. af kassebeholdningen til nedbringelse 
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Ansøger i forbindelse med hjemtagelse af lån til dækning 

af byggeriet af maskinhus v. Øster Nykirke kirke om at 

måtte bruge 213.200 kr. af kassebeholdningen til nedbrin-

gelse af lånebeløbet. 

af lånebeløbet til dækning af byggeriet af maskin-

hus v. Øster Nykirke kirke. Der fremsendes lånean-

søgning til Ribe Stift på 800.000 kr.  

Provstiudvalget gør opmærksom på, at når der 

modtages momsrefusion vedr. byggeriet, skal dette 

anvendes til ekstraordinært afdrag på lånet. 

 

11.  
 

Stenderup sogns menighedsråd 

Fremsender ansøgning om midler til brug ved etablering 

af præstebolig i forbindelse med ansættelse af sognepræst 

ved Stenderup kirke.  

 
Provstiudvalget kan anbefale, at der bevilges 2,7 

mio. kr. til køb af grund, byggeri af præstebolig 

samt anlæggelse af have. Der kan ikke forventes 

yderligere midler til projektet. 

Udvendig renovering af Stenderup kirke, udskydes 

indtil der er budgetmæssig dækning herfor. Der er 

budgetteret med 600.000 kr. hertil i driftsbudgettet 

i 2017, for Stenderup kirkekasse. Tages af budget-

tet. 

I 2016 er der indarbejdet 200.000 kr. til udvendig 

kalkning af kirken – disse øremærkes brug til pro-

jektet. 

Der skal i budget 2017 indarbejdes låneafdrag vedr. 

etablering af præstebolig. 

 

12.  
 

Tilbud om diakoni/familierådgivning. 
Grene Provsti har modtaget henvendelse fra en tilflytter til 

Grindsted, med tilbud om familierådgivning. 

 
Grene Provstiudvalg kan ikke afholde udgiften til 

et sådan projekt af Provstikassen, men opfordrer til 

at der udarbejdes en folder, der kan lægges i våben-

husene. 

 

13.  
 

Budget 2017 
Der henvises til det udsendte budgetmateriale til brug v. 

2. budgetsamråd. 

Herunder de af menighedsrådene fremsendte svar på 

Provstiudvalgets spørgsmål til de indsendte budgetter. 

 
Det blev drøftet hvordan de kommende budgetfor-

handlinger, for budgetår 2017, med menighedsrå-

dene gennemføres. 

 

14.  
 

Behandling af kvartalsrapporter for PUK  
1. og 2. kvartal 2016. 

Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2016 er p.g.a. provstise-

kretærens delvise sygemelding afsluttet efter den alminde-

lige frist på 2. måneder efter kvartalets udløb. 

 
Kvartalsrapporterne for Gren PUK 1. og 2. kvartal 

2016 blev behandlet og godkendt. 

 

15.  
 

Indbydelse til minikonference om ”Fremti-

dens provstiudvalg” der afholdes lørdag d. 

10. september. 
Hvilke Provstiudvalgsmedlemmer ønsker evt. at deltage. 

Der kan deltage 3 personer. 

Se også den tidligere udsendte indbydelse. 

 
Ingen havde mulighed for at deltage. 

 

 

16.  
 

Efterretninger: 
 

Kirkeministeriets godkendelse af 2-årige funktionspe-

rioder for følgende menighedsråd i Grene Provsti: 

- Givskud sogns menighedsråd 

- Gadbjerg sogns menigehdsråd 

- Ringive-Lindeballe-Langelund sognes menighedsråd 

- Thyregod-Vester sognes Menighedsråd 

- Vesterhede sogns menighedsråd 

 

 

 
 

Punkterne blev taget til efterretning. 
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Hejnsvig menighedsråd har fremsendt supplerende an-

søgning vedr. renovering af Hejnsvig kirke. Ansøgningen 

vedr. udskiftning af alle gulve i Hejnsvig kirke. 

Ansøgningen er fremsendt til og godkendt af Ribe Stift. 

 

Thyregod-Vester menighedsråd har modtaget endelig 

godkendelse fra Ribe Stift vedr. udskiftning af varmean-

læg. 

 

Grene kirke lukkes midlertidig p.g.a. indvendig kalkning 

i perioden 12. september – 18. november 2016. 

 

Lindeballe kirke: Stifts øvrigheden har godkendt menig-

hedsrådet ansøgning om indvendig kalkning af Lindeballe 

kirke. 

 

”Kirken på landet”: http://kirkenpaalandet.fkuv.dk 

 

Ribe Stifts konsulentrunde efteråret 2016: tirsdag d. 

18. oktober og onsdag d. 19. oktober 2016. 

 

17.  
 

 

Evt.: 

 

  

 
Jørn orienterede kort vedr. planer om udvidelse af 

Kirkehuset i Grindsted. 

 

Lilian har modtaget henvendelse fra Folkeuniversi-

tet i Billund kommune v. Maria Friis. Har fore-

spurgt hvorvidt Grene Provsti kan bakke op om en 

foredragsrække som markering af 500 året for Re-

formationen. Provstiet vil bakke op om projektet.  

 

Møder i september: 

Onsdag d. 7. september 2016 kl. 19.00: 2. Bud-

getsamråd Billund-delen, Å-fløjen, Hans Jensens-

vej 4, 7190 Billund 

 

Torsdag d. 8. september 2016 kl. 10.00: Vejle- & 

Grene Provsti Budgetudvalg, Haraldsgade 10, 7100 

Vejle (Jørn og Lilian) 

 

Onsdag d. 14. september 2016 kl. 19.00: 2. Bud-

getsamråd Vejle-delen. Sognehuset. Bøgetorvet 4. 

7323 Give. 

 

Søndag d. 18. september 2016: Provstiudvalgets 

studietur v. Elin og Lone. Lone har tidligere ud-

sendt indbydelse. SU senest d. 12. september 2016. 

 

18.  
 

Næste ordinære Provstiudvalgsmøde afhol-

des tirsdag d. 4. oktober 2016 kl. 17.00 

 

 

Afbud fra: Kim Søndergård 

Mødet sluttede kl. 22.00 

 

 

        

Lilian Høegh Tyrsted   Jørn Jessen 

Provst/Formand   Næstformand 

http://kirkenpaalandet.fkuv.dk/
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Claus Skovbjerg   Elin Johansen 

 

 

        

Elly Christensen    Lone H. Ovesen   

 

 

    

Karl Lund 

Præsterepræsentant 


