Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg
PU møde 28. februar 2018. Kl. 16.30
Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen
Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen
Provstiudvalgsmedlem Søren Kastberg
Provstiudvalgsrnedlem Jørn Iver Bak
Provstiudvalgsrnedlem Kirsten Poulsen
Provstiudvalgsmedlem Lars Raahauge
Præsterepræsentant Niels-Peter Jacobsen
Provst Bjarne Markussen
Sekretær Henriette Hedegaard
Mødepunkt

Beslutning

1

Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

2

Godkendelse af referat fra mødet den
18.01.2018.

Godkendt.

3

Regnskab 2017.

Kommenteret og gemmemgået.

4

Mammen Kirke, konservering af
altermalerier mm.
Sag: Mammen Kirke, renovering. (1190) Mammen Sogn
Menighedsrådet ønsker at iværksætte en
renovering af 5 altermalerier (tidligere såvel
som nuværende altermalerier), samt en
degnestol. Efter konserveringen ønsker man
malerierne ophængt i gallerisnore fra loftet på
nordvæggen i den vestlige ende af kirken.
Menighedsrådet ønsker at søge fonde til dække
udgiften til konserveringsarbejdet. Pris for
konservering inkl. moms 189.950.

Provstiudvalget godkender, at menighedsrådet
arbejder videre med projektet.
Arbejdet må ikke iværksættes før den endelige
godkendelse fra Stiftsøvrigheden foreligger.

Renoverings projekt

5

Mammen Kirke, udskiftning af loftsbjælker.
Sag: Mammen Kirke, renovering. (1190) Mammen Sogn
Menighedsrådet indsender projekt på
udskiftning af loftsbjælker i i Mammen Kirke,
grundet en misforståelse er arbejdet allerede
udført. Arbejdet er udført i overensstemmelse
med den kongelige bygningsinspektørs
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Taget til efterretning.
Arbejdet måtte ikke iværksættes før den endelige
godkendelse fra Stiftsøvrigheden forelå. Projektet
eftersendes derfor til stiftsøvrigheden til endelig
godkendelse.

Side: 1

Mødepunkt

Beslutning

anvisninger. Menighedsrådet vil på et senere
tidspunkt sende en ansøgning til
provstiudvalget om finansiering af projektet.
Loftsbjælker i Mammen Kirke.

6

Bjerringbro Sogn, salg af Kirkesalen.
Sag: Bjerringbro Kirkesal, evt. salg. (1609) Bjerringbro Sogn
Menighedsrådet søger om tilladelse til at sætte
Kirkesalen til salg, samt ansøger
provstiudvalget om godkendelse af
formidlingsaftalen på salget.

Jørn Iver Bak forlod lokalet ved beslutning.
Provstiudvalget godkender at Kirkesalen sættes til
salg og godkender formidlingsaftalen.

RE: Udbud af Bjerringbro Søndre Kirke Koldskær 3, 8850 Bjerringbro
VS: Udbud af Bjerringbro Søndre Kirke Koldskær 3, 8850 Bjerringbro

7

Vorning-Kvorning-Hammershøj,
energioptimering.
Sag: Vorning-Kvorning-Hammershøj,
energioptimering. (1663) - Vorning Sogn
Provstiudvalget har tidligere bevilget kr. 34.000
til projekt energioptimering i Vorning
Konfirmandhus. Udskiftningen af den
nuværende gaskedel er blevet dyrere end først
antaget. Tilbuddet på udskiftning af kedlen
lyder på kr. 37.000.

Provstiudvalget bevilger yderligere kr. 3.000 fra
provstiudvalgets energioptimeringspulje til
projektet.
Provstiudvalget opfordrer menighedsrådet til at
udarbejde et projekt med henblik på at løse
problemerne med fugt i Hammershøj Kirke,
herunder evt. installation af varmepumpe. Arbejdet
skal godkendes af Stiftsøvrigheden, før arbejdet må
iværksættes.

Der er problemer med fugt i Hammershøj
Kirke, menighedsrådet er blevet anbefalet at få
installeret en varmepumpe i kirken for at
forbedre øge luftcirkulationen i kirken. De har
endvidere fået anbefalet midlertidigt at indsætte
en affugter i kirken for at reducere
luftfugtigheden.
Energiforbedringer Vorning, Kvorning og
Hammershøj sogne

8

Karup Kirkegård, godkendelse af tillæg til
kirkegårdsvedtægt.
Sag: Karup, kirkegårdsvedtægt (1051) - Karup
Sogn
Godkendelse af tillæg til kirkegårdsvedtægten.

Godkendt.

Tillæg til Kirkegårdsvedtægt Karup Kirke

9

Frederiks Kirke, ansøgning om tilladelse til
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Kirsten Poulsen forlod lokalet ved beslutning.
Side: 2

Mødepunkt
at fjerne kirkebænke.
Sag: Frederiks Kirke: Ansøgning om tilladelse
til at fjerne kirkebænke. (1709) - Frederiks
Sogn
Menighedsrådet ansøger om tilladelse til at
fjerne de forreste bænke i kirken, da der er
meget lidt plads ved døbefonten mv. De
udtagne bænke vil kunne deponeres på
kirkeloftet.

Beslutning

Provstiudvalget godkender projektet. Arbejdet må
ikke iværksættes, før den endelige godkendelse fra
Stiftsøvrigheden foreligger.

Ansøgning om tilladelse til at fjerne
kirkebænke

10

Bjerringbro Kirke, ansøgning til
initiativpuljen.
Sag: Bjerringbro - Ansøgning til
initiativpuljen kirkehøjskole 2018. (1718) Bjerringbro Sogn
Menighedsrådet ansøger provstiudvalgets
initiativpulje om kr. 15.000 til afholdelse af
kirkehøjskole i 2018. For deltagere vil der være
en egenbetaling på kr. 750. Menighedsrådet
gennemførte et lignende arrangement i 2017,
hvor der var god tilslutning.

Jørn Iver Bak forlod lokalet ved beslutning.
Provstiudvalget bevilger kr. 15.000 til projektet fra
provstiudvalgets initiativpulje.

Ansøgning - budget - råskitse program
kirkehøjskole 2018

11

Bjerringbro Menighedsråd, bygninger.
På lukket dagsorden

12

Himmelske Dage på Heden 2019, ansøgning
om støtte.
Sag: Himmelske Dage på Heden: ansøgning
til provstier og information til provster (1720)
Samarbejdet Himmelske Dage på Heden,
ansøger provstiudvalgets initiativpuljen om
tilskud kr. 50.000 til afholdelse af Himmelske
Dage på Heden 2019.

Godkendt. Provstiudvalget bevilger kr. 50.000 fra
Provstiudvalgets initiativpulje til afholdelse af
Himmelske Dage på Heden 2019.

VS: Ansøgning om støtte til Himmelske Dage
på Heden
VS: ansøgning til provstier og information til
provster - Himmelske Dage på Heden"

13

V. Tostrup, ansøgning om køb af sangbøger.
Sag: V. Tostrup: Ansøgning til 5% midlerne
(salme/sangbøger) (1726) - Vester Tostrup
Sogn
Menighedsrådet ansøger provstiets
rådighedsbeløb om kr. 22.300 til køb af 43 stk.
salmebøger og 40 stk. højskolesangbøger. Efter
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Søren Kastberg forlod lokalet ved beslutning.
Provstiudvalget kan ikke bevilge det ansøgte beløb
fra provstiudvalgets initiativpulje. Provstiudvalget
opfordrer til, at menighedsrådene gør det til et
fælles projekt, finansieret af kirkekasserne.
Side: 3

Mødepunkt

Beslutning

sammenlægningen med Hvam, er det for få
sangbøger ved fælles arrangementer.
[spam] Ansøgning til provstiudvalget

14

V. Tostrup Kirkegård, omlægning af
gravområde.
Sag: Vester Tostrup-Urnegrave,
Handicapparkering, Belysning. (1724) Vester Tostrup Sogn
Ansøgning om godkendelse af ændring af V.
Tostrup Kirkegårdsindretning, således at
området bestående af gravsted nr. 214-253
omdannes til plænebegravelser/bisættelser.

Søren Kastberg forlod lokalet ved beslutning.
Godkendt.

Ansøgning til provstiudvalget
Vester Tostrup-Urnegrave, Handicapparkering,
Belysning-MBA.01.2018.pdf

15

Viborg Stift, godkendelse af vedtægt.
Sag: Kommunikation og mediearbejdet i
Viborg Stift (1119)
Ansøgning om godkendelse af vedtægt for
samarbejde mellem provstierne i Viborg Skift
om økonomisk støtte til fælles tv produktioner
produceret af FKTV.

Provstiudvalget godkender vedtægten, samt
bevilger kr. 22.727,27 til mediesamarbejdet i 2019.

TV - vedtægt.
Brev Viborg Østre Provsti vedr. sendetilladelse

16

Brandstrup Kirke ny P-plads.
Sag: Brandstrup Kirke - ansøgning om Pplads ved Brandstrup Kirke og sognehus.
(1235) - Vindum Sogn
Projektet er til rettet jf. de bemærkninger der er
med i principgodkendelsen.

Provstiudvalget godkender projektet. Arbejdet må
ikke iværksættes, før Stiftsøvrighedens endelige
godkendelse foreligger.

Ny parkeringsplads ved Brandstrup Kirke

17

Eventuelt.

Intet.

18

Næste møde.

Taget til efterretning.

Onsdag den 21. marts 2018 kl. 16.30
Tirsdag den 17. april 2018 kl. 16.30
Tirsdag den 22. maj 2018 kl. 16.30
Torsdag den 28. juni 2018 kl. 16.30
Referat,28-02-2018

Side: 4

Mødepunkt

Beslutning

Torsdag den 28. juni 2018 kl. 16.30

Referat,28-02-2018

Side: 5

Orientering
19

Folkekirkens Skoletjeneste, orientering om
referat fra seneste møde.
Sag: Folkekirkens Skoletjeneste (846)

Taget til efterretning.

Referat fra mødet d. 5. februar 2018 i FSVS

20

Rødding Præstebolig
Sag: Rødding Præstebolig, opførelse af ny
præstebolig (1685) - Rødding Sogn
Der er afholdt nyt møde om ændringer i
projektet. Menighedsrådet ved ikke på
nuværende tidspunkt, om projektet kan holdes
indenfor den bevilgede ramme.

Taget til efterretning.

VS: Ny præstebolig

21

Nyt fra Provstiet.

Orientering fra provsten om:
Provstifolderen er snart klat til tryk.
Udgivelse af provstens bog, #ikirke, Små sogne
store udfordringer.
Provsteembedet flyttes pr. 01.05.2018 til
Bjerringbro.
Opslag af stillingen som sognepræst i HøjbjergElsborg Pastorat og stiftspræst for økumeni,
mission og religionsmøde, stillingen opslås den
13.03 til besættelse pr. 01.05.18.
Stillingen som sognepræst i Sahl-GullevBjerringbro opslås snarest.
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Side: 6

