Septembers himmel

•

Septembers himmel er så blå
dens skyer lyser hvide
og lydt vi hører lærken slå
som før ved forårstide.
Den unge rug af mulden gror
med grønne lyse klinger
men storken længst af lande fór
med sol på sine vinger.

Der er en søndagsstille ro
imellem træer og tage
en munter glæde ved at gro
som var det sommerdage.
Og koen rusker i sit græs
med saften om sin mule,
mens bonden kører hjem med læs,
der lyser solskinsgule.

Hver stubbet mark, vi stirrer på
står brun og gul og gylden,
og røn står rød og slåen blå
og purpursort står hylden.
Og georginer spraglet gror
blandt asters i vor have,
så rig er årets sidste flor:
oktobers offergave.
De røde æbler løsner let
fra træets trætte kviste.
Snart lysner kronens bladenet
og hvert et løv må briste.
Når aftensolen på sin flugt
bag sorte grene svinder
om årets sidste røde frugt
den tungt og mildt os minder.

At flyve som et forårsfrø
for sommerblomst at blive
er kun at visne for at dø
kan ingen frugt du give.
Hvis modenhedens milde magt
af livet selv du lærte
da slår bag falmet rosendragt
dit røde hybenhjerte.

Dagsorden
•
•
•
•

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kirkekassernes budget 2018.
4. Provstiudvalgskassens
budget 2018.
• 5. Nyt fra provstiet.
• 6. Eventuelt.
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3. Kirkekassernes budget 2018
Lov om folkekirkens økonomi
• Et sogns kirkelige og
administrative anliggender styres
af menighedsrådet
• Det koster penge at drive kirke 
• Ved hvert menighedsråd oprettes
en kirkekasse, der bestyres af
menighedsrådet
• Hvor kommer pengene fra?
– Lokale indtægter
•

Kirke, kirkegård, præstegårdsdrift

– Kirkelig ligning (kirkeskat)

Til hvad?

• 1) sognets kirkelige virksomhed,
• 2) sognets begravelsesvæsen,
• 3) fremme af det kirkelige liv i
provstiet,
• 4) kirkelige formål af betydning
for stiftet som helhed,
• 5) den kirkelig betjening af
folkekirkens medlemmer i
udlandet, og
• 6) personregistrering

Kirkelig ligning
• Kirkeskat
• Pose penge
• Fordelingen fastsættes af PU
– Driftsramme
– Anlægsbevilling

• Budgetsamrådet skal
– belyse de økonomiske forhold i
provstiet
– drøfte overordnede målsætninger i et
flerårigt perspektiv

• Budgetsamrådet er ikke
besluttende

– Fordeling af lagkagen

Budgetsamråd
•

Budgetsamrådet har ikke besluttende
myndighed

•

Dog kan budgetsamrådet på første
møde efter et valg beslutte, at flytte
kompetence fra provstiudvalget til
budgetsamrådet:
Fastsætte de overordnede
målsætninger
Fastsætte rammer og bevillinger
Fastsætte ligningsbeløb til
kirkekasserne

•
•
•
•

Budgetsamrådet kan beslutte, at
personalenormeringen fastlægges af
provstiudvalget

Kirkekassernes budget 2018

• Vi stræber efter at opnå en
god økonomi, fordi vi vil
noget!
– både i dag og i morgen!

• Vi tænker langsigtet
– og handler derfor nu
• reducerer gæld
• reducerer energiomkostninger
• sikrer bygninger

• En konsekvens af vores vision,
der udspringer af folkekirkens
mission

Vort kompas
• ”Folkekirkens mission som kristen kirke er at forkynde
Kristus som hele verdens frelser.
• Dette udgangspunkt er lovgivningsmæssigt bestemt i
Grundloven, der bestemmer folkekirken som den
evangelisk-lutherske kirke. Forkyndelsen bygger på den
grundforudsætning, at mennesker ikke ved egen indsats
kan gøre sig fortjent til noget over for Gud, men kun kan
modtage alt fra Gud i troen på Jesus Kristus.
• Kirkens overordnede opgave danner udgangspunkt for de
konkrete former, kirkelivet får i sogn, provsti og stift. Alle
konkrete målsætninger må dybest set tjene denne
opgave.”
• Betænkning 1477, Kirkeministeriet 2006
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2018
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ramme

2018
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for tabt

fremskr. 1,8 %

2017

2017

fremskrivning

2018

2018

renteindtægt

2018

I alt
Frie midler

Likviditet

2016

stillet til

2018

2.018,00
1 Bigum

457.869

2 Bjerring

853.146

3 Bjerringbro
4 Frederiks

457.869

467.026

467.026

499.759,40

100.000,00

50.000

903.146

921.209

921.209

891.833,11

150.000,00

3.592.258

-50.000

3.542.258

3.613.103

1.469.920

25.000

1.494.920

1.524.818

5 Hersom

763.602

763.602

778.874

6 Hjermind

626.958

626.958

639.497

7 Hvam

983.091

983.091

1.002.753

1.190.999

1.214.819

8 Højbjerg-Elsborg

1.215.999

9 Karup

1.763.637

1.763.637

1.798.910

962.240

962.240

981.485

10 Klejtrup
11 Lee-Hjort.-Skjern

rådighed

-25.000

1.000.000

4.613.103

1.453.259,12

400.000,00

1.724.818

478.988,48

200.000,00

778.874

895.802,02

150.000,00

560.847

736.766,52

150.000,00

952.753

627.700,27

150.000,00

1.892.374

579.564,43

250.000,00

1.015.000

2.813.910

576.073,57

200.000,00

385.000

1.947.580

728.244,31

150.000,00

1.750.517

1.227.981,87

300.000,00

613.890

436.863,76

100.000,00

843.226

217.272,68

100.000,00

200.000

-78.650
-50.000
12.019

10.595

258.389

163.000

407.147,49

407.500,00

1.766.193

-50.000

1.716.193

1.750.517

12 Lindum

661.363

-35.000

626.363

638.890

13 Løvel

728.653

728.653

743.226

14 Mammen

777.115

777.115

792.657

792.657

510.758,12

150.000,00

15 Pederstrup

363.669

363.669

370.942

370.942

406.307,30

100.000,00

16 Roum

860.407

835.407

852.115

1.167.715

641.669,38

100.000,00

17 Rødding

938.741

938.741

957.516

5.057.516

546.004,37

200.000,00

18 Sahl-Gullev

1.258.419

1.258.419

1.283.587

1.283.587

730.491,07

250.000,00

19 Skals

1.529.301

1.529.301

1.559.887

2.562.823

651.906,06

250.000,00

20 Tjele-Nr.Vinge

1.030.890

1.030.890

1.051.508

1.001.508

1.357.401,42

250.000,00

21 Ulbj.-Lyn.-Låst.

2.244.281

-100.000

2.144.281

2.187.167

2.419.473

1.080.758,86

350.000,00

22 V. Bjerregrav

765.228

-25.000

740.228

755.033

755.033

1.063.129,40

100.000,00

23 V. Tostrup

619.156

619.156

631.539

631.539

378.869,31

150.000,00

24 Vammen

765.776

765.776

781.092

1.376.342

372.501,72

150.000,00

25 Vorn.-Kvor.-Ham.

1.996.054

1.996.054

2.035.975

2.035.975

522.609,61

350.000,00

26 Vindum

1.811.688

50.000

1.861.688

1.898.922

145.000

2.043.922

710.840,33

300.000,00

27 Ørum-Vis.-Vejrum

2.139.723

-35.000

2.104.723

2.146.817

82.250

2.229.067

738.262,67

350.000,00

32.945.377

-220.000

32.725.377

33.379.885

43.608.227

19.061.619,16

5.450.000,00

-25.000

-25.000
100.000

5.600

120.000

190.000,00
4.100.000

-74.332

24.526

156.672

896.069,51
-50.000

29.640

202.667

595.250

-152.982

82.380

900.727

1.900.717,00

75.000

0

7.422.500

0
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Provstiudvalgskassen
budget 2018

Provstiudvalgets rådighedsbeløb – 5%
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Nyt fra Provstiet
Nye sognepræster
Søren Tolstrup Christensen, 15.11.16.
Ørum-Viskum-Vejrum
Hannah Kortnum Mogensen, 15.09.17.
Ulbjerg-Lynderup-Låstrup
Anna Bank Jeppesen, 15.09.17.
Vester Tostrup-Roum-Hvam

Gudstjenesteudvalg
• Baggrund
– små sogne
– risiko for messefald

• Inspirere
– Meningsfulde og relevante

• Udredningsarbejde
• Teologisk bidrag
• Inspirationsmateriale
– Tænke og tale positivt
– Velkommende kirke
– Anderledes gudstjenester

SMÅ SOGNE – STORE UDFORDRINGER

Om styrkelse af gudstjenestedeltagelsen
i et landprovsti

Energioptimering
• Baggrund: Vi har
–
–
–
–

store omkostninger til opvarmning
udfordringer med indeklimaet
behov for fornyelse af anlæg
behov for et kvalificeret materiale til at foretage prioriteringer!

• Gennemgang af samtlige bygninger
– gennemgå varmesystemer, isoleringstilstand og ventilationssystemer.
– bistå med oplæring i drift af styresystemer
– aflæggelse af rapport for menighedsråd og provstiudvalg

• Gennemførelse
– Opfordring

• Energimærkning
– 15 bygninger over 250 m2

Lov om forsøg i Folkekirken
• 1. Opret fælles puljer i provstiet
– puljer til afgrænsede og veldefinerede projekter, fx puljer til
energirenovering, kirkekalkning eller fejring af reformationsjubilæet.

• 2. Giv samarbejde selvstændig økonomi
– fx fælles kirkegårdsdrift.

• 3. Flyt ansvar eller opgaver vedr. bygninger
– enten til ekstern leverandør eller til provstiet

• 4. Flyt ansvaret for administrationen til provstiet
– personaleadministration, økonomi og bygningsadministration.

• 5. Anderledes organisering af menighedsrådet
• 6. Gå sammen om kontaktperson
• Ramme omkring forsøg
• Formål at lette menighedsrådenes arbejde
• 30 % af menighedsrådene

Dagsorden
•
•
•
•

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kirkekassernes budget 2017.
4. Provstiudvalgskassens
budget 2017.
• 5. Nyt fra provstiet.
• 6. Eventuelt.

Kaffepause

Dagsorden for møde vedr. valg til provstiudvalg og stiftsråd:
1) Valg af dirigent.
2) Redegørelse for provstiudvalgets virksomhed.
3) Redegørelse for stiftsrådets virksomhed.

4) Gennemgang af reglerne for valg til provstiudvalg og stiftsråd.
5) Fastsættelse af antal læge medlemmer til provstiudvalg, jf. § 1.
6) Valg af valgbestyrelse, som har ansvar for valg af
menighedsrepræsentanter og valg af præsterepræsentant til provstiudvalg
samt for valg af menighedsrepræsentant til stiftsråd.
7) Drøftelse og eventuel opstilling af kandidater til henholdsvis valg af
menighedsrepræsentant til provstiudvalg, valg præsterepræsentant til
provstiudvalg og valg af menighedsrepræsentant til stiftsråd.

787 Du, som har tændt millioner af stjerner
1
Du, som har tændt millioner af stjerner,
tænd i vort mørke en tindrende tro.
Du er vort lys, og du vogter og værner
os, så vi sover i tryghed og ro.
2
Tak for den lysende dag, der er gået,
gaven til os, dine hænder har rakt.
Tilgiv os det, som vi ikke fik nået,
tilgiv alt ondt, vi fik gjort eller sagt!
3
Tak for hver glæde, der fyldte vort hjerte,
hver gang du gjorde vort liv til en fest.
Hjælp os at bære hver byrde, hver smerte,
du ved alene, hvad tjener os bedst.

4

Tak for de mennesker, som blev vor støtte,
når vi fandt vejen besværlig at gå.
Hjælp os i morgen at hjælpe forknytte,
mød du os selv i de svage og små!
5
Du, som har tændt millioner af stjerner,
mørket i verden vil du byde trods.
Du er vor Far, den, der vogter og værner,
lys i det mørke, som kommer fra os.
Tekst: Johannes Johansen 1981 og 1982
Mel.: Erik Sommer 1981

