
Referat for: Herning Nordre Provstiudvalg

PU møde 7. juni 2016. Kl. 15.30
Mødested: Provstikontoret, Gl. Kirkevej 33, Herning

Mødepunkt Beslutning

1 Haderup / udskiftning af vinduer og døre i
kirkehus
Sag: Haderup menighedsråd (506) - Haderup
Sogn

Haderup / udskiftning af vinduer og døre i
kirkehus
2016.05.18: Ifm. udskiftning af vinduer i
kirkehuset ansøger Haderup menighedsråd om
frigivelse af kr. 154.742,50 af stiftsmidlerne.

Udskiftningen er synsudsat arbejde fra 2012.

Frigivelse af stiftsmidler godkendt.

2 Haderup / omlægning af kirkegård
Sag: Haderup kirkegård (Haderup Sogn)
(784) - Haderup Sogn

Haderup / omlægning af kirkegård
2016.05.30. Haderup menighedsråd ansøger om
tilladelse til omlægning af dele af kirkegården.

Mange gravsteder er ikke længere i brug, og der
vil heller ikke på længere sigt mangle
begravelsespladser. Derfor ønsker
menighedsrådet at omlægge flere af
gravstederne, så de ikke længere kan benyttes
til begravelser.

Overslag for omlægning kr. 135.000,-. Haderup
menighedsråd forventer, at projekterne kan
gennemføres og finansieres inden for
driftsrammen.

Provstiudvalget godkender under forudsætning af
kirkegårdskonsulentens godkendelse inkl. evt.
småjusteringer.

3 Eventuelt
Sag: Provstiudvalget (469)

Eventuelt

Provstiudvalget orienteret om afholdelse af
teologiens døgn inkl. tjenstligt møde for Nordre
Provstis præster.
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Orientering

4 Folkekirkens Familiestøtte
Sag: Folkekirkens Familiestøtte (850)

Folkekirkens Familiestøtte
2016.06.01: Orienteringspunkt om møde i
Viborg stift om Folkekirkens Familiestøtte, som
er oprettet i Aalborg stift og ønskes udbredt til
flere stifter.

Hvis det skal udbredes i vore provstier,
forudsætter det, at menighedsrådene og
provstiudvalget ser behovet og beslutter sig for
at iværksætte det. Det kræver ansættelse af en
koordinator og en række frivillige i sognene.

Nærmere orientering herom v/Provst Asger
Grove Korsholm.

Provstiudvalget orienteret.

Menighedsråd og præster vil blive orienteret, og
opbakning til projektet undersøges.

Evt. vedtagelse vil finde sted på budgetsamråd
2017 og efterfølgende ansættelse af koordinator i
2018.

5 Orienteringspunkter til PU-møder  ( Kirke
til Kirke  -  FKG  )
Sag: Provstiudvalget (469)

Orienteringspunkter til PU-møder  ( Kirke til
Kirke  -  FKG  )

Kirke til Kirke har antaget fire volontører.

FKG har modtaget 200.000 kr. til projekt vedr.
mobiloptagelser til net-tv.

Afbud fra: Ejvind Dahl

Referat godkendt: Kirsten Braad Thyssen, Asger Grove Korsholm, Jens Martin Christensen, Erik Ove
Nielsen, Poul Bech, Anne Marie Søe Nørgaard, Jørgen Andersen, Alex Dahl Nielsen
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