
Grene Provsti                                        

 Grindsted d. 4. april 2014 

 

Referat fra Provstiudvalgsmøde tirsdag d. 8. april 2014 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 

Grindsted. 

 

                    Dagsorden:                                                            Beslutning:  

 

1.  

 

Godkendelse af dagsorden 

 

 

Dagsorden godkendt. 

 

2.  

 

 

 

Godkendelse og underskrift af referat fra 

mødet 17. marts 2014 

 

Referat fra mødet 17. marts 2014 blev 

godkendt og underskrevet. 

 

3.  

 

Budget 2014 for Østerby Kirke. 
Fængselspræst Kirsten Esbjerg kommer og gennemgår det 

kommende års budget. 

 

Kirsten Esbjerg fremlagde budgettet for 

2014 for Østerby kirke. 

 

 

4.  

 

 

 

Menighedsråd:  

 Stenderup sogns menighedsråd: 

Fremsender ansøgning om:  

- Anvendelse af 49.000 kr. af kassebeholdningen 

til beplantning og belægning. Beløbet er et 

”overskud” i.f.b. etablering af ny affaldsplads. 

Der var bevilget 175.000 kr. til dette projekt. 

- Anmoder provstiudvalget om udtalelse vedr. 

indretning af jordstykke på kirkegården til brug 

for urnenedsættelse i ”anonym afdeling af kirke-

gården.”.  

 Sdr. Omme sogns menighedsråd: 
Fremsender projekt vedr. etablering af ny graver- 

og redskabsbygning, samt mindre opbygning i 

nuværende kapelbygning. 

(Materialet/tegninger fremsendes i mail) 

 Nørup sogns menighedsråd: 
Fremsender ansøgning om: 

- At uforbrugte midler fra 2013 på 35.119 kr. 

(vedr. renovering af konfirmandstuen) kan an-

vendes til færdiggørelse af det tilhørende tekøk-

ken og toilet til konfirmandstuen. 

- Skitseprojekt samt økonomisk overslag vedr. 

indretning af nyt kirkekontor i den tidligere for-

pagterbolig, samt istandsættelse af toilet i kapel-

bygningen. 

(Materialet/tegninger fremsendes i mail) 

 Givskud Kirkegård 
Kirkeværge Claus Skovbjerg fremsender plan for 

ændringer på Givskud kirkegård. 

(Materiale/tegninger fremsendes i mail) 

 

Menighedsråd: 
 Stenderup sogns menighedsråd: 

Provstiudvalget anbefaler, at der anvendes 

49.000 kr. af kassebeholdningen (over-

skud) til beplantning og belægning i kir-

kegårdens afdeling med lapidarium. 

Provstiudvalget anbefaler justering af kir-

kegården jfr. det ansøgte således der ind-

rettes afdeling til brug for kistebegravelser 

og urnenedsættelser i ”anonym afdeling af 

kirkegården”: 

 

 Sdr. Omme sogns menighedsråd 
Materialet er videresendt til Ribe Stift til 

høring hos relevante myndigheder. 

Provstiudvalgets holdning er, at projektet 

bør indgå i 3 årsplanen, og at den endelige 

afgørelse om evt. igangsættelse af projek-

tet, først træffes i forbindelse med det 

kommende budgetsamråd. 

 

 Nørup sogns menighedsråd 
Provstiudvalget anbefaler at overskud 

vedr. renovering af konfirmandstuen på 

35.119 kr. anvendes til færdiggørelse af 

det tilhørende tekøkken og toilet til kon-

firmandstuen. 

Provstiudvalget kan anbefale det frem-

sendte skitseforslag vedr. indretning af nyt 

kirkegårdskontor i den tidligere forpagter-

bolig, samt istandsættelse af toilet i kapel-

bygningen. Det økonomiske overslag ly-

der på 140.000 kr.+ 83.000 kr. i alt 

223.000 kr. 

Inden arbejdet igangsættes skal der hjem-

tages to tilbud. 
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 Givskud kirkegård 
Provstiudvalget kan anbefale at der fore-

tages justering af kirkegården jfr. det 

fremsendte skitseforslag, hvor der fjernes 

gravstedhække i afdeling 4, således der 

gøres plads til etablering af et rekreativt 

parkområde. 

 

 

5.  

 

Ansøgning om tildeling af midler afsat i Bil-

lund-delen til ”særlige aktiviteter”. 
Der blev i forbindelse med budgetlægningen for 2014 

besluttet, at der i 2014 hensættes i alt 158.132 kr. til: 

”særlige og nye aktiviteter på tværs af sognegrænser. Der 

må ikke være tale om løbende driftsudgifter”. 

 På vegne af ERFA-gruppen af organister i Grene 

provsti fremsender organist Jens Erik R. Kristen-

sen (organist Grindsted) ansøgning om midler til 

afholdelse af korstævne i Billund kirke med pro-

fessionel korleder, John Høybye. Deltagere er al-

le kirkekor i Grene Provsti. Budgettet for arran-

gementet lyder på 39.000 kr. 

(Ansøgning samt sagsfremstilling fremsendes i 

mail) 

 

Provstiudvalget imødekommer ansøgnin-

gen om tildeling af op til 39.000 kr. til 

dækning af udgifter til afholdelse af kor-

stævne i Billund kirke med deltagere af 

alle kirkekor i Grene Provsti.  

 

6.  

 

 

 

Synsprotokoller fra syn foretaget af menig-

hedsrådene:  
 Grindsted menighedsråd: 

Synsprotokol vedr. afholdt syn over Grindsted 

kirke og kirkegårde d. 8. marts 2014. 

 Gadbjerg menighedsråd: 
Synsprotokol vedr. afholdt syn over Gadbjerg 

kirke og kirkegård d. 15. marts 2014. 

 Givskud menighedsråd: 
* Synsprotokol vedr. afholdt syn over Givskud 

kirke og kirkegård d. 21. marts 2014. 

* Synsprotokol vedr. afholdt syn over Præstebo-

ligen Søndergårdsvej 16, Givskud. 

 

 

Synsprotokoller fra syn foretaget af 

menighedsrådene: 
 Grindsted menighedsråd: 

Provstiudvalget tog synsprotokollen til ef-

terretning. De nævnte mangler kan udfø-

res når der er budgetmæssig dækning her-

for. 

 Gadbjerg menighedsråd: 
Provstiudvalget tog synsprotokollen til ef-

terretning. De nævnte mangler kan udfø-

res når der er budgetmæssig dækning her-

for. 

 Givskud menighedsråd: 
Provstiudvalget tog synsprotokollerne 

vedr. Givskud kirke og kirkegård samt 

Præsteboligen, Søndergårdsvej 16 til efter-

retning. De nævnte mangler kan udføres 

når der er budgetmæssig dækning herfor. 

 

7.  

 

Synsprotokoller fra Provstesyn: 
Syn afholdt d. 24. marts 2014: 

 Give kirke og kirkegård 

 Sognehuset i Give, Bøgetorvet 1, 7323 Give 

 Præsteboligen Jernbanegade 25, 7323 Give 

 Præsteboligen Præstevænget 1, 7323 Give 

 Vorslunde kirke og kirkegård 

 

Syn afholdt d. 25. marts 2014: 

 Farre kirke og kirkegård 

 

Synsprotokoller fra Provstesyn: 
Provstiudvalget tog synsprotokollerne fra provste-

syn over: 

 Give kirke og kirkegård 

 Sognehuset, Give 

 Præsteboligen, Jernbanegade 25 

 Præsteboligen, Præstevænget 1f 

 Vorslunde kirke og kirke og kirkegård 

 Farre kirke og kirkegård 

 Ringive kirke og kirkegård 
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Syn afholdt d. 26. marts 2014: 

 Ringive kirke og kirkegård 

 Lindeballe kirke og kirkegård 

 Langelund kirke og kirkegård 

 Præstegården Ringivevej 113, 7323 Give 

 Lindeballe kirke og kirkegård 

 Langelund kirke og kirkegård 

 Præstegården, Ringivevej 113 

 

til efterretning. De nævnte mangler kan udføres når 

der er budgetmæssig dækning herfor. 

 

8.  

 

 

Efterretninger: 
 Høring vedr. dispensation fra Exnerfredning 

tinglyst på arealerne omkring Sdr. Omme kirke 

til etablering at rekreativt område på Sigengen. 

Ansøgningen er fremsendt til Ribe stift til høring 

hos relevante instanser. 

 Regnskabssyn Fare kirkekasse: 

Provstirevisor Inger-Marie Thygesen fremsender 

orientering om at der er udført regnskabssyn der 

ikke har givet anledning til bemærkninger. 

 

 
 

Provstiudvalget tog punkterne til efterret-

ning. 

 

9.  

 

Orientering om status på projekt ”Kostpris 

beregning på kirkegårdene”. 

 

 

Provsten og provstisekretæren arbejder 

videre. 

 

10.  
 

Opfølgning Visionsaften d. 19. februar. 

 

Der arbejdes videre. 

 

 

11.  
 

Ændring af dato for PU’s juleafslutning. 

Husk kalender. 

 

Fredag d. 14. november kl. 18.00 

 

12.  
 

Evt. 

 
 

 

Mødet sluttede kl. 22.45 

 

 

 

     

Lilian Høegh Tyrsted  Jørn Jessen / næstformand 

Provst/formand 

 

      

Claus Jørgen Skovbjerg  Elin Johansen 

 

 

        

Kim Søndergård  Ole Hansen 

 

 

    

Karl Lund 

præsterepræsentant 


