Pastoratsrådsmøde
Torsdag den 11. oktober 2018 kl. 19.00 i Hovedgård
REFERAT
Til stede:
Menighedsrådsmedlemmer:
Bente Gleerup (Ø)
Birgitte Jensen (GS)
Jakob Jakobsen (GS)
Jan Veggebro (V)
John Dalsgaard (V)
Kirstine Skovhus Jensen (KT)
Knud Anders Richter (KT)
Lene Hansen (Ø)
Lene Schelling Ørum (Ø)
Linda Helene Jørgensen (V)
Niels Anders Lund Svendsen (KT)
Ove Pedersen (KT)
Pernille Teilmann Sørensen (Ø)
Ruth Kastrup Pedersen (Ø)
Sten Henriksen (GS)
Dagsorden
1. Præstegårdsudvalg
Hvad er sket siden
sidst?
a. Udarbejdelse af
forretningsorden
b) Udarbejdelse af
budget

Sognepræster:
Anne Marie Vrang Poulsen
Jytte Ibsen
Troels Bering
Provstimedarbejder:
Birgitte Søhoel
Referent
Anne-Katrine Ladefoged

Referat
Orientering v. Jakob Jakobsen
- om at der var afholdt møde i Præstegårdsudvalget mandag den 1.
oktober, primært omhandlende indledende arbejde i forhold til
udarbejdelse af vedtægter og udvalgsopgaver.
- om at Birgitte Søhoel var indbudt til Pastoratsrådsmøde med henblik
på orientering om præstegårdsudvalgets opgaver og forslag til struktur.
Orientering v. Birgitte Søhoel (OBS! Birgitte Søhoel sender slides til
Anne-Katrine pr. mail efter mødet)
1. Regler
2. Hvad skal man – hvad kan man?
3. Hvad vil I?
4. Hvordan kommer vi fremad?
Ad 1 – REGLER
Når der er flere menighedsråd i et pastorat, er det lovbestemt, at
menighedsrådene nedsætter et stående præstegårdsudvalg.
Præstegårdsudvalgets opgave er at varetage tilsyn med fast ejendom.
Regler for udvalgets virksomhed og beføjelser fastsættes af
menighedsrådene i en vedtægt.
Udvalgets økonomi udgøres af ’præstegårdskassen’ – i Voer Herreds
Pastorat kunne den fx benævnes ’pastoratskassen’.
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Præstegårdskassen/pastoratskassen udgør fællesskabets kasse, og der
skal udarbejdes et fælles budget for denne.
Fælles budget i én kirkekasse
– afgøres ved stemmeflertal
Fælles budget i flere kirkekasser (Horsens-modellen)
– afgørelse via enighed
Ad. 2 – HVAD SKAL MAN – OG HVAD KAN MAN?
To forslag til organisationsmodeller blev præsenteret:
En ’slank’ model,
der udgøres af det, man skal have med:
- Pastoratsråd
- Præstegårdsudvalg
- Menighedsråd
En ’bred’ model,
der ud over det, man skal have med (jf. ovenfor), også udgøres af det,
man kan have med (fx personale, aktiviteter, konfirmander e.l.)
Som eksempel på den ’brede’ model blev præsenteret et
organisationsdiagram, der udover pastoratsråd, præstegårdsudvalg og
menighedsråd også bestod af
- Aktivitetsudvalg
- Formandsudvalg
- Personaleudvalg
- Kirkegårdsudvalg
- Økonomiudvalg
- Præsteudvalg
- Ad hoc udvalg
Organisering af præstegårdsudvalg/pastoratsudvalg skal fremgå af
vedtægt.
Jakob Jakobsen tilføjede hertil, at det siddende præstegårdsudvalg er i
gang med det forberedende vedtægtsarbejde – og at udvalget lægger op
til at lokale opgaver uddelegeres lokalt med orientering på
fællesmøder.
Ad. 3 - HVAD VIL I?
Der skal tages stilling til,
Præstegårdsudvalget/pastoratudvalgets økonomi
- hvorvidt præstegårdsudvalget/pastoratudvalgets midler skal
samles i én kirkekasse eller i flere kirkekasser
-

Præstegårdsudvalget/pastoratudvalgets struktur
hvorvidt præstegårdsudvalget/pastoratudvalget skal have et
eller flere underudvalg, fx vedr. personale, aktiviteter e.l.

Birgitte Søhoel gjorde eksplicit opmærksom på,
- at fællesmidler kun kan bestyres i fælles regi.
- at der ikke kan flyttes midler mellem kirker, når midlerne først
er betegnet som fælleskasse.
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I tilfælde af underskud i præstegårdskasse/pastoratskasse:
- ansøgning om 5%-midler
- fordeling af præstegårsdkassen/pastoratskassens underskud
mellem de enkelte menighedsråd i henhold til en
fordelingsnøgle
I tilfælde af overskud i præstegårdskasse/pastoratskasse:
- overskud placeres som pastoratets frie midler – disse bringes i
spil i forhold til fælles formål, inden de enkelte kirkekasser
bringes i spil.
Jakob Jakobsen tilføjede på vegne af det siddende præstegårdsudvalg,
- at der lægges op til at samle fælles midler i en kirkekasse
- at det siddende præstegårdsudvalg ikke umiddelbart er
indstillet på at varetage evt. opgaver vedr. underudvalg
Hertil foreslog Birgitte Søhoel,
- at der kunne nedsættes fx et forretningsudvalg eller et
økonomiudvalg til at varetage den overordnede struktur,
herunder underudvalg med specifikke funktioner.
Ad 4 - HVORDAN KOMMER VI FREMAD?
Birgitte Søhoel foreslog
- nedsættelse af økonomiudvalg, evt. som ad hoc arbejdsudvalg,
der kan forberede forslag til budgetstruktur til fremlæggelse på
næste fælles pastoratsrådsmøde. Ved at begynde med
budgetstruktur gives tid og ro til at arbejde videre med øvrig
struktur og organisering af præstegårdsudvalgets arbejde.
- Indkaldelse til møde i økonomiudvalg i november (obs! på
menighedsrådsmøder) – Birgitte Søhoel indkalder til mødet.
BESLUTTET TIL OPFØLGNING
1. Forslag til budgetstruktur fremlægges i de enkelte
menighedsråd inden den 9. november
2. Hvert menighedsråd udpeger 1-2 medlemmer fra hvert
menighedsråd som udvalgsmedlemmer til økonomiudvalg.
Medlemmerne udpeges inden første mødedato (jf. pkt. 2)
3. Datoforslag til første møde for økonomiudvalg (mødedatoen
skal ligge i perioden ml. 9.-30. november) udsendes af
Birgitte Søhoel til menighedsrådene
4. Økonomiudvalget udarbejder forslag til budgetstruktur for
præstegårdskassen/pastoratskassen inden næste fælles
pastoratsrådsmøde
2. Aktivitetsudvalg
Hvem laver årshjul
og koordinerer
aktiviteter?

Mødedato for udvalgets første møde findes snarest med afsæt i
tilbagemeldinger om deltagelsesmuligheder fra de enkelte
menighedsråd. Sidste frist for tilbagemelding vedr. dato var den 11.
oktober.
Lene Schelling Ørum fastsætter mødedato og udsender indkaldelse pr.
mail.
Aktivitetsudvalgets medlemmer:
Bente Gleerup
Lene Schelling Ørum
Hanne Darling
Linda Helene Jørgensen
Kirsten Andersen
Aase Thybo
Kirstine Skovhus Jensen
samt pastoratets tre præster
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Aktivitetsudvalget formål:
- overblik over planlagte aktiviteter, herunder udarbejdelse af
årshjul
- koordinering af aktiviteter
- efterfølgende prioritering af aktiviteter, fx med afsæt i økonomi
OPFØLGNING
1. Lene Schelling Ørum indkalder til møde i aktivitetsudvalget
2. Aktivitetsudvalget danner sig overblik over planlagte
aktiviteter i de enkelte sogne og koordinerer disse med
henblik på udarbejdelse af årshjul over pastoratets
aktiviteter inden næste pastoratsrådsmøde
OBS!
Projektpuljemidler kan søges i Horsens Provsti.
Ansøgningsfrist: 1. december 2018
3. Sommerstafet

Anne-Katrine Ladefoged præsenterede forslag til fællespastoralt
arrangement i sommermånederne.
Ideen er, at der i trinitatisperioden på skift inviteres indenfor til et
arrangement i hver af pastoratets seks kirker – under en fælles
overskrift, der binder arrangementsrækken sammen.
Det enkelte arrangement afvikles på en hverdagsaften og kan fx være
salmesang, fortælling e.l af ca. 1 times varighed med efterfølgende let
forfriskning i våbenhuset. Med 6 kirker vil det passe med et
arrangement ca. hver 14. dag i juni-juli-august.
Ideen er inspireret af ”Sommerstafet” i Odder Provsti, hvor det er et
arrangement for hele provstiet. Tilsvarende arrangementer findes også
i andre provstier.
Målgruppen er voksne, men børn er velkomne.
Formålet med et fællespastoralt sommerarrangement i Voer Herreds
Pastorat
- at styrke sammenholdet mellem sognene i pastoratet
- at invitere hinanden over sognegrænserne
- at lave en aktivitet, der strækker sig over de ellers aktivitetsstille sommermåneder
Opgaver i forbindelse med arrangementet:
- Indledende koordinering
- Fælles PR
- Lokal planlægning af det enkelte arrangement
Opgaven er overskuelig, da hver kirke kun har et arrangement pr.
sommer.
Troels Bering har lavet en forespørgsel ud over pastoratsgrænserne –
til Østbirk, Yding, Lundum, Hansted, Vær og Nebel, der omfatter
udgivelsesområdet for Østbirk Avis.
Ved udvidelse af arrangementet vil der i givet fald kunne samles 12
kirker – med afvikling af et arrangement pr. uge.
Jakob Jakobsen og John Dalsgaard tilføjede hver især,
at de ville foretrække et arrangement inden for pastoratet for at lære
egne kirker at kende og for at ryste pastoratet sammen.
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OBS!
Projektpuljemidler kan søges i Horsens Provsti.
Ansøgningsfristen er den 1. december.
- jf. det fælles aktivitetsudvalg ovenfor.
Niels Anders Lund Svendsen tilkendegav,
at Kattrup-Tolstrup Menighedsråd er positivt interesseret.
Niels Anders Lund Svendsen foreslog
at forplejningsniveauet tilstræbes ens ved de forskellige
arrangementer.
TIL OPFØLGNING:
1) Ideen fremlægges i de enkelte menighedsråd ved
førstkommende menighedsrådsmøder
2) De enkelte menighedsråd finder medlemmer til et
”Sommerstafet-udvalg” med henblik på at deltage i fælles
koordinering samt være tovholder på den efterfølgende
lokale planlægning og arrangementsafvikling.
3) Troels Bering indkalder til fællesmøde for ”Sommerstafetudvalget” i januar.
4. Skal vi arbejde på
en fælles liturgi?
Evt. nedsættelse af
udvalg

Introduktion ved Anne Marie Vrang Poulsen:
Det kunne være dejligt, om Voer Herreds Pastorat ad åre kunne arbejde
frem mod fælles patoratsliturgi.
P.t. følges kirkens liturgi, og hver enkelt af de seks kirker i Voer Herreds
Pastorat har egen liturgi.
Liturgierne er rundsendt til præster og medarbejdere og ligger desuden
som oversigter i hver enkelt kirke til brug for fx evt. vikarer.
Formål med en fælles pastoratsliturgi er at lette opgaven i forhold til at
afløse i hinandens kirker, samt at gøre det enklere i forbindelse med
vikardækning.
Knud Anders Lund Svendsen bemærkede
at han godt kunne lide forskelligheden i de forskellige liturgier, og at
han syntes, at det er berigende, at hver præst har frihed til egen liturgi,
så længe det er inden for Folkekirkens rammer.
Forslag: At der i pastoratet holde fast i forskelligartetheden
Jytte Ibsen understregede,
at en præst ikke kan pålægges at følge en bestemt liturgi.
Linda Helene Jørgensen bemærkede,
at fælles liturgi vil være enkelt for vikarer
Troels Bering bemærkede,
at han havde forestået arbejdet med udarbejdelse af liturgioversigterne
til pastoratets seks kirker, og at de alle tager afsæt i kirkens liturgi. Men
at der med fokus på forskelligartetheden og præstens frihed kan
lægges op til, at det er præstens liturgi, der skal følges, i stedet for
kirkens liturgi.
John Dalsgaard foreslog herefter
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at det kunne være en mulighed, at liturgien i Voer Herreds Pastorat
fremover følger præsten og ikke kirken.
Lene Hansen anmoder om, at John Dalsgaards forslag behandles i de
enkelte menighedsråd inden næste pastoratsrådsmøde, hvor der så vil
blive truffet beslutning om, hvorvidt det er præstens eller kirkens
liturgi der skal følges derefter.
OPFØLGNING
1. Forslag om at kirkerne følger PRÆSTENS liturgi fremlægges
for de enkelte menighedsråd.
2. Herefter besluttes liturgipraksis på næste
pastoratsrådsmøde, hvorvidt liturgien i Voer Herreds
Pastorat fremover skal følge præsten – og ikke som nu
kirken.
5. Orientering os
imellem
a. Personale
b. Præstegårde

GANGSTED-SØVIND
Personale – orientering v. Jakob Jakobsen::
- Lars Raunsø er ansat som ny kirkesanger
- ansættelse af helligdagsorganist er i proces
Præstegård:
- intet at bemærke
ØRRIDSLEV - VEDSLET
Personale – orientering ved Anne Marie Vrang Poulsen:
- organist Søren Thorup går på barsel ultimo 2018 – primo 2019
(gælder også for Gangsted-Søvind).
Barsel afvikles formodentlig med 14 dage i forbindelse med
fødsel samt med 12 uger efter Hellig Tre Konger.
Afløser er på plads.
- en person er i arbejdsprøvning på Ørridslev Kirkegård
Præstegård – orientering ved Pernille Teilmann:
- arkitekt er ved at undersøge, om der kan laves sognehus på
matriklen på Præstevænget 17. Grunden er pålagt servitut om,
at der skal være p-plads til 25% af det antal personer, der kan
rummes. Måske kan grund bagved bringes i spil.
- dato for afklaring kendes ikke p.t.
KATTRUP-TOLSTRUP
Personale – orientering v. Jytte Ibsen:
- to personer er i arbejdsprøvning på hhv. Kattrup og Tolstrup
Kirkegård
Præstegård – orientering ved Niels Anders Lund Svendsen:
- præsteboligen vil formentlig være fraflyttet pr. 1. december
2018.
- menighedsrådet tager efterfølgende stilling til anvendelsen af
præsteboligen
- menighedsrådet har modtaget høringsbrev fra kommunen vedr.
fjernvarme. Mulighed for evt. dispensation.
Behandles i provstiet pr. 12. oktober 2018.
Frist for at afgive høringssvar er mandag den 15. oktober 20

6. Drøftelse af ønsker
til puljeprojektet i
provstiet - ”Mere
land, mere kirke”

Pulje med kr. 500.000
Forslag om konsulent, der kan rådgive nye pastorater om
sammenhængskraft, så alle oplever fælles struktur og medejerskab
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Møde afholdes onsdag den 24. oktober.
En præst og en menighedsrådsformand er indbudt.
Voer Herreds Pastorat repræsenteres af
- sognepræst Anne Marie Vrang Poulsen
- menighedsrådsformand i Gangsted-Søvind Jakob Jakobsen
Oplæg til mødet fra Voer Herreds Pastorat:
- Hjælp til struktur på pastoratsniveau, fx hvilke drøftelser, skal
ske i menighedsrådsregi, hvilke i pastoratsudvalgsregi og hvilke
i pastoratsrådsregi, så omfanget af ’’dobbeltdrøftelser’’ kan
minimeres.
Hvor ligger myndighed og beslutningskompetence?
- Hjælp til at lave vedtægter for udvalg – ikke som inspiration,
men som færdiggjort papirarbejde
- Hjælp til personaleforhold, fx til at løse udfordringer vedr.
musikere, der er ansat på forskellige vilkår
- Hjælp til mødeplanlægning – kunne det tænkes, at hvis der blev
afholdt flere pastoratsmøder, at der så kunne afholdes fære
menighedsrådsmøder?
Forslag om en ’konsulentweekend’
Dag 1: Identificering af udfordring (jf. oplæg ovenfor)
Dag 2: Konkret løsning – og få det hele klaret, fx vedtægter og øvr.
papirarbejde, så der ikke efterfølgende skal arbejdes videre på
egen hånd.
Voer Herreds Pastorat har brug for at få de administrative udfordringer
på plads, så der kan ageres inden for de givne rammer.
Udover ovennævnte input, kan ideer til oplæg, der kan fremlægges på
mødet, sendes til Anne Marie eller Jakob via mail.
7. Fastsættelse af
næste mødedato

Flg. datoer blev fastsat for kommende møder:
Forretningsudvalg: Onsdag den 16. januar 2019
Pastoratsrådsmøde: Onsdag den 20. marts kl. 19 i Gedved
Formandsmøde som forberedelse til pastoratsrådsmøde afholdes
onsdag den 20. februar.
Anne Marie deltager som præst ved dette møde. Opgaven går på skift –
Jytte eller Troels deltager næste gang.
Evt. forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes inden 1. februar

8. Eventuelt

Punkter til dagsorden:
- Budgetstruktur for præstegårdskasse/pastoratskasse
- Præsentation af årshjul
- Liturgipraksis i Voer Herreds Pastorat
Anne-Katrine Ladefoged præsenterede ny fælles hjemmeside for Voer
Herreds Pastorat – www.voerherredspastorat.dk
Den nye hjemmeside er endnu ikke frigivet – Anne-Katrine sender link
til menighedsrådene, så alle medlemmer har mulighed for at tilgå siden
og fremkomme med evt. bemærkninger.
Bemærkninger skal være Anne-Katrine i hænde pr. mail akac@km.dk
senest mandag den 22. oktober.
Møde slut kl. 22.00
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