Pastoratsrådsmøde
Onsdag den 20. marts 2019 kl. 19.00 i Gedved
REFERAT
Fremmøde
Menighedsrådsmedlemmer:
Ørridslev Menighedsråd: (Ø-MR)
Lene Feveile Hansen (LFH) – Karin Andersen (KA) – Pernille Teilmann Sørensen (PTS) – Lene
Schelling Ørum (LSØ) – Ruth Kastrup Pedersen (RKP) – Peer Dam Kjøller (PDK) – Bente Gleerup,
stedfortræder for Vibeke Ørnholt Lomholt - BG
Vedslet Menighedsråd (V-MR):
Anne Lise Jørgensen (ALJ) - Hanne Volsing Jacobsen(HVJ) – Jan Veggebro(JV) – John Dalsgaard (JD) –
Linda Helene Jørgensen (LHJ)
Kattrup-Tolstrup Menighedsråd (KT-MR):
Gerda Andersen (GA)– Hanne Emmeli Birkebæk (HEB) – Kirsten Andersen (KA) – Kirsten Knudsen
(KK) – Kirstine Skovhus Jensen (KSJ)- Knud Anders Richter (KAR) Niels Anders Lund Svendsen
(NALS)
Gangsted-Søvind Menighedsråd (GS-MR):
Hanne Darling (HD) – Jakob Jakobsen (JJ) – Karl Haase (KH) - Sten Henriksen (SH) – Aase Thybo (AaT)
Sognepræster:
Anne Marie Vrang (AMV) – Jytte Ibsen (JI) – Troels Bering (TB)
Kirke- og kulturmedarbejder:
Anne-Katrine Ladefoged (AKL)
Afbud:
Birgitte Jensen (BJ) fra GS-MR
Ove Pedersen (OP) fra KT-MR
Vibeke Ørnholt Lomholt (VØL) fra Ø-MR
Dagsorden
1. Nyt fra hvert
menighedsråd

Referat
GANGSTED-SØVIND – v. JJ
- Proces vedr. bevaringsværdige gravminder er afsluttet
- Krybbestue (fortælling og sang for børn 1-3 år i samarbejde
med vuggestue og dagpleje) er iværksat v. TB. Et forløb på 4
gange henover foråret, hvorefter menighedsrådet evaluerer.
- Gangsted Kirke skal kalkes, formodentlig i vinter 2019-2020.
Økonomi dækkes via frie midler.
- Jordsalg: Salgsproces igangsat vedr. eng foran præstebolig.
Jordstykket skal anvendes til overvandingssø.
- Kirkegårdskonsulent inddraget i forhold til kirkegårdsplaner
ØRRIDSLEV v. LFH
- Ny struktur vedr. bemanding på Ørridslev Kirkegård pr. 1. april
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-

Menighedsrådet skal indhente yderligere tilbud vedr.
renovering af dige samt etablering af .

VEDSLET v. LHJ
- Intet at bemærke

KATTRUP-TOLSTRUP v. NALS
- Vinterens række af fælles spisearrangementer er netop afsluttet
– der er stor tilslutning til arrangementerne.
- Budgetarbejdet vedr. 2020 er indledt.
- Helga Sørensen er trådt tilbage som formand og er udtrådt af
menighedsrådet. Menighedsrådet har konstitueret sig med
NALS som ny formand.
2. Aktivitetsudvalg
Præsentation af
årshjul og
nedsættelse af
fælles pulje på fx kr.
25.000

Fælles aktivitetsudvalg - medlemmer:
Menighedsrådsmedlemmer: ALJ – BG – HD – HVJ – KA – KSJ – VØL –
AaT
Sognepræster: AMV – JDI – TB
LSØ er udtrådt af det fælles aktivitetsudvalg
Valg af udvalgsformand ved førstkommende møde i udvalget.
***
Præsentation af årshjul v. LFH
Udskydes til næste pastoratsrådsmøde, hvor aktivitetsudvalg
fremlægger årshjul.
Forslag fra forretningsudvalget:
Nedsættelse af fælles pulje på fx kr. 25.000 til fælles aktiviteter
Begrundelse:
Ønske om fælles aktiviteter, der binder sognene sammen, deraf behov
for fælles pulje.
Mulighed for at engagere større aktivitetsnavne.
En fælles pulje kan tillige være en motivationsfaktor for udvalgets
aktivitetsniveau.
BESLUTNING:
Forslag og fælles pulte til fælles aktivitetsudvalg er godkendt.
Fælles pulje til fælles aktiviteter for pastoratet pr. 2020.
Kr. 25.000 i henhold til aftalt fordelingsnøgle
Planlagte fælles aktiviteter i 2019 v. TB
- Sommerstafet i juni, juli og august
- Jævndøgnsandagter i marts og september
- Krybbestue i marts, april, maj og juni – Søvind som
laboratorium med henblik på udbredelse til hele pastoratet
Projektpulje i Horsens Provsti
OBS!
Aktivitetsudvalget har ikke søgt om projektpuljemidler fra Horsens
Provstis projektpulje i forbindelse med ansøgningsfristen pr. 1.
december 2018.
Næste ansøgningsfrist er 1. juni 2019
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3. Liturgipraksis i Voer
Herreds Pastorat

Opsamling på lokale drøftelser:
SG-MR: Ønske om, at præstens liturgi følges
Følge præstens liturgi
KT-MR: Ønske om at følge kirkens liturgi, men obs! på, at det kan være
en udfordring at få til at gå op hver gang fx ved tre dåb i første kirke.
Vedslet: Såvel kirkens liturgi som præstens liturgi kan accepteres.
Opfordrer til, at der tages afsæt i, hvad der er lettest for præsten.
Ørridslev: Ønske om at følge kirkens liturgi
BESLUTNING:
Kirkens liturgi følges
Men evt. til revision v. ansættelse af ny præst.

4. Fælles ansættelse af
musisk personale og fælles
arbejdsbeskrivelser,
herunder KaBoo

Opsummering af fællesmøde med provstiets personalekonsulent v. LSØ.
Kontaktpersoner har haft møde m. Birgitte Søhoel.
Organistsamarbejde på tværs af sogne skal evalueres snarest efter 1.
april.
Forslag fra kontaktpersonerne: Fælles personalehåndbog for Voer
Herreds Pastorat v. LSØ:
- Udarbejdelse af fælles personalehåndbog
- Udarbejdelse af fælles kørselsseddel, vikarseddel, ferie-fridageseddel samt arbejdstimeopgørelse.
BESLUTNING:
Der udarbejdes en fælles personalehåndbog for Voer Herreds
Pastorat med flg. minimumsindhold:
- Kørselsseddel
- Vikarseddel
- Seddel vedr. ferie- og fridage
- Arbejdstimeopgørelse
Tovholder på udarbejdelse af personalebog er LSØ i samarbejde
med Birgitte Søhoel.
Forslag fra kontaktpersonerne: Fælles arbejdsbeskrivelse, herunder
Kaboo som obligatorisk arbejdsredskab for alle medarbejdere samt
fælles KaBoo-praksis v. LFH.
Begrundelse:
Voer Herreds Pastorat er et forpligtende samarbejde, hvor det er vigtigt
med fælles overblik vedr. aktiviteter, arrangementer, lokalebrug og
medarbejderressourcer i de enkelte sogne.
For at kalenderen kan give et retvisende billede, er det en
forudsætning, at alle præster og medarbejdere benytter KaBoo som
fælles planlægningsværktøj.
For at sikre såvel ensartethed og overblik som tilstrækkeligt
informationsniveau i kalenderen skal der tillige udarbejdes en fælles
KaBoo-praksis, som alle kalenderbrugere skal gøre brug af.
BESLUTNING:
KaBoo er pastoratets fælles kalender.
Alle præster og medarbejdere skal benytte KaBoo og forpligtes til
at holde egen kalender ajour.
AKL bistår med instruktion og undervisning, såfremt der er behov
for det.
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Fælles KaBoo-praksis udarbejdes af AMV, JDI, TB og AKL med
henblik på at sikre såvel ensartethed og overblik som
tilstrækkeligt informationsniveau i kalenderen.
Medarbejdere informeres hurtigst muligt om denne beslutning
vedr. KaBoo via kontaktpersonerne – for musikernes
vedkommende sker dette i forbindelse med forestående
musikermøde (afholdes 21. marts 2019).
5. Fremtidig struktur på
præstegårdskassen,
herunder fælles
konfirmandpulje

Forslag til fremtidig struktur på fælles præstegårdskasse: v. PTS
Udkast til en fælles præstegårdskasse blev uddelt til samtlige
mødedeltagere og herpå gennemgang v. PTS.
I udkastet er der foretaget en opdeling på menighedsråd med henblik
på større gennemskuelighed.
AMV, JI og TB ønsker, at hilsner (gaver i forbindelse med dåb,
konfirmation og vielse) indgår i præstegårdskasse.
Sognehuse kan (og ikke skal!) indeholdes i fælles budget.
Hvorvidt sognehuse skal indgå i præstegårdskassen for Voer Herreds
Pastorat kræver forudgående stillingtagen i de enkelte menighedsråd,
de herefter melder lokal indstilling ind til Økonomiudvalget.
BESLUTNING:
Hvert menighedsråd skal ved førstkommende
menighedsrådsmøde tage stilling til, hvorvidt sognehuse skal
være del af præstegårdskasse for Voer Herreds Pastorat.
Resultatet af de lokale drøftelser meddeles til Økonomiudvalget.
PTS laver oplæg til Økonomiudvalget vedr. fremtidig struktur på
præstegårdskasse.
Forslag om fælles konfirmandbudget til ordinære konfirmander v.
AMV
I 2019-2020 er der ca. 125 konfirmander i Voer Herreds Pastorat.
Fra præsternes side er der ønske om mulighed for at samarbejde om
planlægning og undervisning på tværs af pastoratet ud fra samme
økonomiske råderum pr. konfirmand.
Oplægget fra præsterne er kr. 122.500 til undervisning samt kr. 32.000
til gaver i forbindelse med konfirmation. I alt kr. 154.500.
(Samlet konfirmandbudget for pastoratets menighedsråd i 2019 er kr.
193.000.)
Bemærk! Orange Fløj på Hovedgård Skole tager elever fra hele Horsens
Kommune, hvorfor der lægges op til, at udgifter forbundet hermed
dækkes af provstimidler.
Separat budget udarbejdes.
Orange Fløj er således ikke inkluderet i forslag om fælles
konfirmandbudget for Voer Herreds Pastorat.
BESLUTNING:
Fælles konfirmandbudget er godkendt.
Fælles konfirmandbudget til fælles aktiviteter for pastoratet pr.
2020 på kr. 154.500 i henhold til aftalt fordelingsnøgle
OBS!
Fællesbudget skal følges op af samarbejdsaftaler
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– vedr. hjælp til samarbejdsaftalerne, jf. pkt. 13.
6. Præsentation af
fremtidig vision for
sognefaciliteter fra hvert
menighedsråd

Hvert menighedsråd præsenterede kort tanker og visioner i forhold til
sognefaciliteter (særligt med henblik på nybyggeri/renovering) i Voer
Herreds Pastorat:
Gangsted-Søvind Menighedsråd
Menighedsrådets visioner for sognefaciliteter i pastoratet:
- nybyggeri af sognehus i Hovedgård
- renovering af sognefaciliteter i Gedved
- fortsat benyttelse af sognehus i Søvind
Vedslet Menighedsråd
Menighedsrådets visioner for sognefaciliteter i pastoratet:
- nybyggeri af sognehus i Hovedgård
- renovering af sognefaciliteter i Gedved, såfremt det KT-MR selv
har ønske om at renovere
Ørridslev Menighedsråd
Menighedsrådets visioner for sognefaciliteter i pastoratet:
- nybyggeri af sognehus i Hovedgård
- renovering af sognefaciliteter i Gedved
Bemærkninger vedr. nybyggeri v. LFH:
God placering er fundet til nybyggeri i Hovedgård - på Ørridslevvej ved
siden af den store børnehave og med udsigt til kirke.
Nuværende matrikel med præstebolig er ikke egnet til nybyggeri af
sognehus.
Provsti har udmeldt krav til faciliteter ved nybyggeri af sognehus.
I Hovedgård er der i nuværende præstebolig kun en konfirmandstue.
Det er derfor et ønske at inddrage beboelsesdelen af Præstevænget 17
til sogneformål, indtil nybyggeri kan tages i brug.
Kattrup-Tolstrup Menighedsråd:
Menighedsrådets visioner for sognefaciliteter i pastoratet:
- nybyggeri af sognehus i Hovedgård, under forudsætning af
nuværende matrikel på Præstevænget 17 afhændes ved salg.
- i Gedved og Tolstrup er der flere mulige scenarier: Dels
renovering af sognefaciliteter i Gedved, og dels nybyggeri af
sognefaciliteter ved Tolstrup Kirke, om end det ikke er sikkert,
at område øst for p-plads kan godkendes.
Menighedsrådet arbejder på en afklaring.

7. Fastlæggelse af fælles
vision for nybyggede /
renoverede sognehuse

Fastlæggelse af fælles vision for nybygning/renovering af sognehuse
ud fra visionerne i pkt. 6:

Kaffepause
8. Præsentation af
overvejelser vedr. antal
præsteboliger (og dermed


Hvert menighedsråd præsenterede kort overvejelser i forhold til antal
præsteboliger samt bopælspligt i Voer Herreds Pastorat:

BESLUTNING:
Der gives pastoratsmandat til at arbejde videre med
- nybyggeri af sognehus på Ørridslevvej i Hovedgård
- renovering og opgradering af faciliteter på nuv. matrikel på
Skovvej 13B i Gedved
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bopælspligt) i pastoratet v.
hvert menighedsråd

Kattrup-Tolstrup Menighedsråd:
Menighedsrådets overvejelser vedr. antal præsteboliger og præsters
bopælspligt i pastoratet:
- Bopælspligt drøftet på flere møder – KT-MR kan acceptere, at
en kommende præst med udgangspunkt i Kattrup og Tolstrup
ikke skal have bopælspligt.
Ørridslev Menighedsråd:
Menighedsrådets overvejelser vedr. antal præsteboliger og præsters
bopælspligt i pastoratet:
- Afstemning: 5 for at bibeholde bopælspligt, 1 for at ophæve
bopælspligt, 1 uafklaret
- I forhold til Gedved finder menighedsrådet, at det er en god ide
at renovere nuværende faciliteter til sogneformål
Vedslet Menighedsråd:
Menighedsrådets overvejelser vedr. antal præsteboliger og præsters
bopælspligt i pastoratet:
- Afstemning: 2 for at bibeholde bopælspligt, 3 for at ophæve
bopælspligt, 1 uafklaret
Vedslet Menighedsråd:
Menighedsrådets overvejelser vedr. antal præsteboliger og præsters
bopælspligt i pastoratet:
- Minimum en og maksimalt to præstebolig(er) i pastoratet.

9. Fastlæggelse af antal
præsteboliger i pastoratet

Fastlæggelse af antal præsteboliger i pastoratet ud fra overvejelserne i
pkt. 8:
Ørridslev Menighedsråd og Vedslet Menighedsråd:
- Ved stemmesammenlægning, hvor en stemme er en stemme, fås
ved afstemning: 7 for at bibeholde bopælspligt, 4 for at ophæve
bopælspligt, 1 uafklaret
Kattrup-Tolstrup Menighedsråd:
- Som konsekvens af at Kattrup-Tolstrup giver afkald på
bopælspligt, ønsker KT-MR, at Hovedgård har en præstebolig
Gangsted-Søvind Menighedsråd
- Ud fra rådsbeslutning om min. 1 og max. 2 lægges GS-MR op til
at gå videre med bopælspligt i Hovedgård og Søvind
BESLUTNING:
Der gives pastoratsmandat til at arbejde videre med
- ophævelse af bopælspligt i Kattrup-Tolstrup (Gedved)
- bibeholde præstebolig med bopælspligt i Hovedgård og
Søvind

10. Ophævelse af Anne
Marie Vrangs bopælspligt
med henblik på afhjælpning
af akut pladsmangel til
konfirmandundervisning i
Hovedgård

INDSTILLING:
Der gives pastoratsmandat til at indstille til ophævelse af
bopælspligt for sognepræst Anne Marie Vrang, begrundet i akut
pladsmangel til konfirmandundervisning samt manglende
kontorfaciliteter i Hovedgård, der kan afhjælpes ved inddragelse
af nuværende beboelsesdel på Præstevænget 17 i Hovedgård.
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OBS!
Indstillingen kan ikke besluttes i pastoratsregi. Indstillingen fra
Pastoratsrådet skal gå tjenstlig vej via provsti og stift.
11. Koordinering af
mødestruktur i pastorat og
menighedsråd

Oplæg til at øge antallet af pastoratsrådsmøder til 3-4
pastoratsrådsmøder pr. år med henblik på en hurtigere
beslutningsproces.
Lokalt kan det udmønte sig i en nedbringelse af antallet af lokale
menighedsrådsmøder.
BESLUTNING:
Ved konstituerende møder i menighedsrådene i november 2019
tilrettelægges kommende års mødekalender (dvs. for 2020)
således, at møderækken indeholder 4 pastoratsrådsmøder.
Datoer for pastoratsrådsmøderne skal som følge heraf være
planlagt og udmeldt til menighedsrådene forud for
konstitueringsmøderne i de enkelte menighedsråd.

12. Gudstjenestefrekvens
v. NALS

Pastoratsrådet drøftede gudstjenestefrekvens på baggrund af
gudstjenesteoptælling (særgudstjenester på andre dage end søndage og
helligdage er ikke medtalt) er foretaget for perioden fra 25. november
2018 til 22. april med flg. resultat:
Perioden har 30 mulige gudstjenestedage på søn- og helligdage.
Med 6 kirker i pastoratet giver det potentielt 180 mulige gudstjenester.
I praksis afholdes 97, dvs. ca. halvdelen, med følgende fordeling på
sogne:
- Gangsted: 14
- Søvind: 19
- Kattrup: 17
- Tolstrup: 17
- Ørridslev: 19
- Vedslet: 11
-

I alt i Voer Herreds Pastorat: 97

KT-MR v. NALS ser gerne, at gudstjenestefrekvensen øges.
TB og AMV redegør for, at der i arbejdet med at tilrettelægge
gudstjenesteliste for Voer Herreds Pastorat gøres en indsats for, at der
er min. en gudstjeneste i hvert af de gamle pastorater hver søndag. På
visse søn- og helligdage tilrettelægges gudstjenester i alle kirker.
Hertil kommer særgudstjenester.
JDI bemærker, at kirkeåret har en struktur, som det er essentielt at
have for øje ved planlægning af gudstjenesteliste, herunder
gudstjenestefrekvens.
Menighedsrådene i Gangsted-Søvind, Ørridslev og Vedslet ønsker ikke
at øge gudstjenestefrekvensen i Voer Herreds Pastorat.
BESLUTNING:
Planlægning af antal gudstjenester i Voer Herreds Pastorat
fortsætter som hidtil med udgangspunkt i min. en gudstjeneste i
hvert af de gamle pastorater.
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13. Pulje ”Mere land - mere
kirke”

I Nim kirkekasse ligger kr. 150.000, der kan bringes i spil i forhold til
”Mere land – mere kirke.”
JJ har kontaktet Landsforeningen af Menighedsråds udviklingsafdeling,
der har afholdt gratis intromøde m. menighedsrådenes formænd.
På baggrund af mødet har Landsforeningen af Menighedsråd
udarbejdet et tilbud, der er sendt til menighedsrådene.
Tilbuddet rummer en anbefaling af en kompakt møderække med 3
møder, der afholdes ca. hver 14. dag.
Tilbuddet inkluderer udarbejdelse af samarbejdsaftaler og div.
skriftlige erklæringer.
BESLUTNING:
JJ kan gå videre med tilbud fra Landsforeningen, herunder lægge
op til en møderække på hverdage så tæt på sommerferien som
muligt, enten før eller efter ferien.
Tidspunktet for møderne aftales til kl. 17.30 inkl. spisning.

14. Evt.

1. Midler fra provstiets projektpulje til sommerstafet? v. AKL
det fælles aktivitetsudvalg har ikke søgt midler til
Sommerstafet fra provstiets projektpulje
- næste ansøgningsfrist er 1. juni 2019.
2. Printerløsning v. LFH:
Pastoratet har behov for en bedre printerløsning.
Tilbud er indhentet.
Finansiering er på plads via tildelte, men ubrugte 5%-midler for første
kvartal 2018. Disse midler kan anvendes til indkøb af printer.
Oplæg er, at Ørridslev Menighedsråd indkøber ny printer til Voer
Herreds Pastorat, og at efterfølgende driftsomkostninger deles mellem
menighedsrådene i henhold til aftalt fordelingsnøgle.
LFH er klar over, at der ikke kan træffes beslutning herom på
pastoratsrådsmødet, da punktet er på under Eventuelt.
Til gengæld blev iværksat et formandsmøde, der fandt sted i rammerne
af pastoratsrådsmødet, hvor de fire formænd enstemmigt traf
beslutning om at tiltræde forslag om, at Ørridslev Menighedsråd
indkøber ny printer til Voer Herreds Pastorat, og at efterfølgende
driftsomkostninger deles mellem menighedsrådene i henhold til aftalt
fordelingsnøgle.
Beslutningen iværksættes hurtigst muligt – LFH er tovholder.
Beslutningen fra dette hurtigt afviklede formandsmøde blev herefter
meddelt på pastoratsrådsmødet til orientering.
3. Næste mødedato
Tirsdag den 4. juni kl. 19.00
Møde slut kl. 22.00
Ref. AKL
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