
Referat
Herning Nordre Provsti – Møder

PU-møde 11. november kl. 15.30 - d. 11-11-2021 kl. 15:30 til 23:59

Deltagere: Carsten Hoffmann, Kirsten Braad Thyssen, Poul Rosenvinge Nissen, Jens Christian Troelsen, Lars
Staunstrup Jensen, John Egebjerg-Johansen, Ejvind Dahl, Johannes Jespersen, Jens Christian Hasager Kirk

 

Mødepunkt Referat

1 - Ørre-Sinding MR / Renovering af Sinding Kirke
(beslutningspunkt)

Ørre-Sinding MR har tidligere fået bevilget en
økonomisk ramme på kr. 2.000.000 til renovering af
Sinding Kirke i år 2022.
 
MR har på budget 2021 fået kr. 150.000 til
konsulentbistand. På budget 2022 får MR kr.
1.850.000 til projektet som en kontantfinansiering.
 
Ørre-Sinding MR har nu indsendt en anmodning om
en ekstra bevilling på i alt kr. 3.844.798 til projektet.
 
Ansøgningen om ekstra bevilling fordeler sig på
følgende ønsker:
 
Merbevilling i forhold til grundprojekt:
kr. 693.000
 
Merbevilling til nyt orgel:
kr. 1.127.000
 
Merbevilling til ny alterudsmykning:
kr. 72.000
 
Merbevilling til ny varmeløsning (grøn omstilling):
kr. 1.676.000
 
Forbehold for prisstigninger på 5%:
kr. 276.798

Sager:
Byggesag - Sinding - Istandsættelse af kirken -
Herning Nordre (2020 - 25020)
Byggesag - Sinding - Istandsættelse af kirken -
Herning Nordre (2020 - 25020)

PU har besluttet, at der skal afholdes et dialogmøde
med Ørre-Sinding MR om renoveringen af Sinding
Kirke, hvor provst Carsten Hoffmann samt PU-
medlemmer Johannes Jespersen og Ejvind Dahl
deltager. Carsten Hoffmann indkalder til mødet.
 
Efter dette dialogmøde vil PU genbehandle MR´s
ansøgning om en evt. forhøjelse af den økonomiske
ramme til renovering af Sinding Kirke.



Bilag:
VS punkt på dagsordenen, Anmodning om
ekstrabevilling, Sinding Kirke_Budget_2021.11.02,
Sammenstilling af budget 2016 og budget 2021,
Referat Sinding MR, konsulentrunde mandag d. 9.
november 2020

2 - Vinding og Vind MR / Opførelse af ny
præstebolig (beslutningspunkt)

På PU-mødet den 28.06.2021 godkendte PU en
samlet økonomisk ramme på kr. 4.500.000 til
opførelse af ny præstebolig beliggende på
Præstevejen 5, 7550 Sørvad. Denne økonomiske
ramme er inkl. nedrivning af eksisterende
præstebolig samt etablering af en ny gavl på den
nuværende konfirmandstue, så den kan fremstå som
en selvstændig bygning.
 
Vind og Vinding MR har nu indsendt en foreløbig
beskrivelse af opgaven inkl. budgetoverslag til
foreløbig godkendelse i PU, inden MR indhenter 3
bud på totalentreprise.

Sager:
Byggesag - Vinding og Vind - Ny præstebolig,
Præstevejen 5, Sørvad - Nybygning på eks. grund -
Herning Nordre (2021 - 16885)
Byggesag - Vinding og Vind - Ny præstebolig,
Præstevejen 5, Sørvad - Nybygning på eks. grund -
Herning Nordre (2021 - 16885)

Bilag:
TelefonNOTAT Ny præstebolig Vinding, VS Vinding
præstebolig, Præstevejen 5, 7550 Sørvad, Herning
provsti - plan og økonomi okt.2021, Udbudsbrev
20211016, Beskrivelse af Præstebolig og udenoms
areal 20211016.pdf - udbudsbrev, 06 - Plan -
08.10.21, 10 - Facader m. Gesims - 08.10.21, 01 -
Situationsplan - 28.10.21, Tidsplan for opførsel af ny
præstebolig i Vinding 20211008, Note til budget
20211016, Bugdet Ny Præstebolig i Vinding
20211008

PU takker for det indsendte materiale.
 
PU har ingen kommentarer til det indsendte
materiale.
 
PU skal godkende det endelige projekt.

3 - Vinding MR / Ændring af afdeling "A" på Vinding
Kirkegård (beslutningspunkt)

Vinding MR har indsendt ansøgning om ændring af
afdeling "A" på Vinding Kirkegård til godkendelse i
PU.
 

PU anerkender behovet for flere urnegravsteder og
for et nyt udtryk i afdeling "A".
 
I behandling af sagen har PU valgt at følge
kirkegårdskonsulentens konklusion,
hvor konsulenten skriver, at hvis forandringen
udelukkende består i at plante en blanding af 2-3



Vinding MR ønsker at udbyde en ny type
urnegravsted med plads til to urner, som skal være
et alternativ til den almindelige plade i plænen.
Udtrykket skal være et lyngbed med forskellig slags
lyng, som vil dække bedet, undtaget hvor gravstenen
står. 
 
Provstikontoret har haft MR´s ansøgning om
ændring af afdeling "A" sendt til udtalelse hos
kirkegårdskonsulenten.
 
Kirkegårdskonsulentens udtalelse af 03.11.2021 samt
af 20.09.2017 er vedlagt.

Sager:
Kirkegård - Vinding - Ændring af "Afdeling A" på
Vinding Kirkegård - Herning Nordre (2021 - 25912)
Kirkegård - Vinding - Ændring af "Afdeling A" på
Vinding Kirkegård - Herning Nordre (2021 - 25912)
Kirkegård - Vinding - Ændring af "Afdeling A" på
Vinding Kirkegård - Herning Nordre (2021 - 25912)
Kirkegård - Vinding - Ændring af "Afdeling A" på
Vinding Kirkegård - Herning Nordre (2021 - 25912)

Bilag:
Vinding Kirke_afdeling A_mdu_03112021,
Orientering til provstiet, afdeling A, Kirkegård kort,
Tilføjelser til vedtægter afdeling A, Kort afdeling A,
Vinding Kirkegård. Udtalelse fra KG-konsulent 2017

lyngarter på de tomme gravsteder uden at ændre på
bag-, for- og sidehække, kan
forandringen gennemføres uden yderligere
tegninger.
 
Er dette tilfældet kan PU godkende forandringen på
afdeling "A", men hvis intentionen er at ændre på
hækstrukturen og dermed den visuelle afgrænsning
og helhed, skal MR med hjælp fra en
kirkegårdskyndig landskabsarkitekt udarbejde en
samlet plan for afdeling "A", som skal indsendes til
godkendelse i PU.
 
Hvis MR vælger at indgå et samarbejde med en
landskabsarkitekt, vil PU anbefale at der bliver
udarbejdet en samlet udviklingsplan for hele Vinding
kirkegård.
 
MR skal være opmærksom på ændring af
kirkegårdsvedtægten.

4 - Timring-Tiphede MR / Kirkegårdsfornyelse

Timring-Tiphede MR har den 02.09.2021 indsendt et
projekt om kirkegårdsfornyelse på Timring Kirkegård
til godkendelse i PU.
 
MR ønsker at flytte aktiviteter og nogle af årets
gudstjenester ud i det frie rum og ønsker derfor at
etablere et uderum på arealet, der ligger til højre for
indgangen til kirkegården fra Præstegårdvej.
Projektet beskrives i det indsendte materiale fra MR.
Pris inkl. nye pærer i lamper samt ny sensor med
tidsstyring lyder på kr. 86.100.
 
På PU-mødet den 07.09.2021 behandlede PU MR´s
ansøgning. PU besluttede på mødet at sende det
indsendte projekt til udtalelse hos
kirkegårdskonsulenten, inden PU træffer beslutning i
sagen.
 
Udtalelse fra kirkegårdskonsulenten er nu modtaget.
Kirkegårdskonsulenten har flere anbefalinger til

PU anbefaler, at Timring-Tiphede MR overvejer
og indarbejder kirkegårdskonsulentens
bemærkninger og genfremsender projektet til
endelig godkendelse i PU.
 
Det er efter PU´s vurdering ikke nødvendigt at
inddrage en landskabsarkitekt i projektet.



projektet.
 
På PU-mødet den 07.09.2021 besluttede PU, at
udgiften til projektet på kr. 86.100 skal dækkes af det
resultatdisponerede beløb på kr. 140.000 i
årsregnskab 2020. PU anbefaler, at restbeløbet på
ca. kr. 54.000 tilskrives kirkekassens frie midler.

Sager:
Kirkegård - Timring-Tiphede - Kirkegårdsfornyelse på
Timring Kirkegård - Herning Nordre (2021 - 24044)
Kirkegård - Timring-Tiphede - Kirkegårdsfornyelse på
Timring Kirkegård - Herning Nordre (2021 - 24044)
Kirkegård - Timring-Tiphede - Kirkegårdsfornyelse på
Timring Kirkegård - Herning Nordre (2021 - 24044)

Bilag:
Timring Kirke_kirkegårdsfornyelse_mdu_03112021,
Projekt Kirkegårdsfornyelse - 2. version, PROJEKT
KIRKEGÅRDSFORNYELSE økonomiske dispositioner,
Skitse over projektet - scenen, Svarbrev Timring-
Tiphede Kirkegårdsfornyelse

5 - Aulum MR / Udviklingsplan for Aulum Kirkegård
(beslutningspunkt)

Aulum MR har den 03.11.2021 indsendt en revideret
udviklingsplan for Aulum Kirkegård til godkendelse i
PU. 
 
Vedlagt:
- Kirkegårdskonsulentens udtalelse på den første
udviklingsplan
 
- PU´s svarbrev af 10.02.2021 på baggrund af
kirkegårdskonsulentens udtalelse
 
- Notat fra arkitekt Karen Marie Fisker Langkjer efter
hendes samtale med kirkegårdskonsulent Mogens
Dueholm

Sager:
Kirkegård - Aulum - Udviklingsplan for Aulum
Kirkegård - Brug af frie midler - Herning Nordre (2020
- 15752)
Kirkegård - Aulum - Udviklingsplan for Aulum
Kirkegård - Brug af frie midler - Herning Nordre (2020
- 15752)
Kirkegård - Aulum - Udviklingsplan for Aulum
Kirkegård - Brug af frie midler - Herning Nordre (2020
- 15752)

PU godkender den nye udviklingsplan fra oktober
2021 - Aulum Kirkegård 2045.
 
Den del af udviklingsplanen som omhandler
parkeringspladser/markedsplads kan PU ikke
godkende. De ændringer der skal foretages her, skal
fremsendes som et særskilt projekt, som skal
godkendes af Viborg Stift.
 
MR skal være opmærksom på at ændringerne
løbende skal indarbejdes i kirkegårdsvedtægten jf.
side 39 i udviklingsplanen.
 
 



Bilag:
Aulum Kirkegård_Udviklingsplan_MAPPE_tilrettet
okt 2021_skærmvisning, 26-10-2021 referat fra
menighedsrådsmøde i Aulum, Svarbrev Aulum MR
10.02.2021 - Udviklingsplan Aulum Kirkegård, Aulum
Kirke- udviklingsplan -MDU-01-02-2021, Karen Marie
Fiskers skriv docx

6 - Aulum MR / Etablering af klokkespil i Aulum
Kirke (beslutningspunkt)

Aulum MR søger om, at de må etablere et klokkespil
i Aulum Kirke, da MR har modtaget en arv på kr.
1.600.000 til et klokkespil.
 
MR har fået udarbejdet et projekt. Budgetoverslaget
til projektet lyder på i alt kr. 2.041.250. MR ønsker at
søge om fondsmidler til restbeløbet på kr. 441.250.

Sager:
Herning Nordre Provsti - Byggesag - Aulum Kirke -
Klokkespil - Aulum Sogns Menighedsråd - Øvrige
bygninger, arealer og omgivelser (2021 - 28174)
Herning Nordre Provsti - Byggesag - Aulum Kirke -
Klokkespil - Aulum Sogns Menighedsråd - Øvrige
bygninger, arealer og omgivelser (2021 - 28174)

Bilag:
TELEFONnotat vedr. klokkespil i Aulum Kirke,
Opsummering, Indsendes til principgodkendelse,
Aulum plac. kl.spil Bilag 6, Aulum best. forhold Bilag
5

PU sender Aulum MR projekt om etablering af
klokkespil i Aulum Kirke til behandling i Viborg Stift
med anbefaling.
 
PU bevilger ikke en økonomisk ramme til projektet.
Aulum MR skal dermed selv finde økonomi til
restfinansieringen på kr. 441.250 ved hjælp af fonde,
sogneindsamling eller andre initiativer.

7 - Sunds MR / Fældning af træer på Sunds
Kirkegård (beslutningspunkt)

Sunds MR søger PU om godkendelse af fældning af
15 træer på Sunds Kirkegård i yderringen mod nord
og øst. MR har fået en udtalelse fra
kirkegårdskonsulenten vedr. fældning af træerne.
 
Sunds MR har indhentet et tilbud på fældning af 15
træer samt rodfræsning, som lyder på i alt kr.
65.187,50.

Sager:
Kirkegård - Sunds - Fældning af træer - Herning
Nordre (2021 - 14709)
Kirkegård - Sunds - Fældning af træer - Herning
Nordre (2021 - 14709)

PU har i denne sag besluttet at følge
kirkegårdskonsulentens udtalelse af 03.11.2021,
hvor han anbefaler, at MR kan fælde hvert andet træ
i de yderste rækker mod øst for at skabe mere
mellemrum mellem træerne - mere lys, mere plads
og mindre blade. Indgrebet er betinget af at MR
laver en plan for en tilsvarende udtynding af træerne
på den øvrige del af kirkegårdsafsnittet, samt at der
som foryngelse i denne plan indplantes nye små
egetræer.



Bilag:
Vedrørende træer på Sunds Kirkes kirkegård.,
Tilbud_431, oversigt træer Sunds kirkegård, Sunds
Kirke- udtynding af træer_mdu_03112021

8 - Haunstrup MR / Langtidsplan / Tag på Haunstrup
Kirke (beslutningspunkt)

Mandag den 11.10.2021 afholdt provst Carsten
Hoffmann og bygningssagkyndige Finn Balle en
besigtigelse af taget på Haunstrup Kirke.
 
På den nuværende langtidsplan er der afsat kr.
500.000 til nyt tag på Haunstrup Kirke i år 2023.
 
Af notat fra besigtigelsen fremgår det:
 
- Ved de to kritiske steder - murrem sydfacade midt
for henholdsvis fodrem - udskiftes/fjernes skumfuge
på tagstenens bagside, og der forsegles med elastisk
fugemasse.
 
- Denne udbedring holdes under observation det
kommende års tid og vand skal ubetinget kunne
holdes ude ved denne løsning.
 
- Ovennævnte inspiceres af provst og
bygningssagkyndige ved næstkommende provstesyn
i 2023 (november 2022), hvor indsatsen tages op til
vurdering.
 
Hvis en udskiftning af taget på Haunstrup Kirke bliver
en nødvendighed, vil udgiften ifølge bilag fra
bygningssagkyndige Finn Balle beløbe sig til kr.
1.123.656.

Sager:
Byggesag - Haunstrup - Nyt tag på Haunstrup Kirke -
Herning Nordre (2021 - 27493)
Byggesag - Haunstrup - Nyt tag på Haunstrup Kirke -
Herning Nordre (2021 - 27493)

Bilag:
syn_2021_haunstrup_kirketag, Besigtigelse
Haunstrup kirkes tag NOTAT

PU har besluttet, at udskiftning af taget på
Haunstrup Kirke flyttes på langtidsplanen fra år 2023
til år 2025.
 
Iht. bygningssagkyndige Finn Balles vurdering
ændres økonomien til udskiftning af taget fra kr.
500.000 til kr. 1.200.000.
 
MR kan søge PU om 5% midler til omfugning af de 2
kritiske områder, hvor opfugtningen er størst.
 
Taget på Haunstrup Kirke tages med på provstesyn i
år 2023.
 
Jens Christian Kirk forlod mødet under dette punkt.

9 - Sunds MR / Langtidsplan / Nyt kapel
(beslutningspunkt)

Sunds MR søger om at få opførelse af en ny
kapelbygning på PU´s langtidsplan.

Inden PU træffer beslutning, ønsker PU en vurdering
af, hvad en indvendig renovering af nuværende
kapel vil koste.



MR har indsendt skitseforslag samt budgetoverslag
på et nyt kapel.
 
Budgetprisen lyder på kr. 2.112.578.
 
Den nuværende kapelbygning var med på
provstesyn den 04.03.2021.
Synsrapporten er vedlagt.

Sager:
Byggesag - Sunds MR - Renovering eller nyt kapel på
Sunds Kirkegård - Herning Nordre (2021 - 22754)
Byggesag - Sunds MR - Renovering eller nyt kapel på
Sunds Kirkegård - Herning Nordre (2021 - 22754)
SYN 2021 - Sunds - Provstesyn - Herning Nordre
(2021 - 5981)
Byggesag - Sunds MR - Renovering eller nyt kapel på
Sunds Kirkegård - Herning Nordre (2021 - 22754)

Bilag:
SV Vedr. kapel i Sunds, Ønsker til nyt kapel, Skitser
Kapel, sunds kirke_kapel_20211104, SV Vedr. kapel i
Sunds, Provstesyn 2021 Sunds, Kapelbygningen i
Sunds

10 - Takstblad for 2022 (beslutningspunkt)

Takstblad og følgebrev til takstbladet for 2022 til
godkendelse i PU.
 
Ændringer i takstbladet i forhold til det udsendte
takstblad fra takstudvalget er markeret med gult.

Sager:
GIAS 2022 - Takstblad, nyhedsmail, ajourføring af
kostpriser - Herning Nordre og Søndre (2021 - 24386)
GIAS 2022 - Takstblad, nyhedsmail, ajourføring af
kostpriser - Herning Nordre og Søndre (2021 - 24386)
GIAS 2022 - Takstblad, nyhedsmail, ajourføring af
kostpriser - Herning Nordre og Søndre (2021 - 24386)

Bilag:
Takstblad 2022 endeligt, Takstblad 2022,
Kostprisberegning ekstraydelser 2022, Flerårig
aftaler pris 2022, Følgebrev til Takstblad 2022

PU godkender takstbladet for 2022 med følgende
ændringer under punkt 3 i takstbladet:
 
- Lørdagstillæg for gravkastning kiste skal være gratis
for medlemmer af folkekirken
 
- Lørdagstillæg for urnenedsættelse skal være gratis
for medlemmer af folkekirken
 
- For gravning i dobbelt dybde (kiste og urne) skal
være gratis for medlemmer af folkekirken

11 - Gave til biskoppens reception ifm. 60 års
fødselsdag (beslutningspunkt)

Provstikontoret har modtaget en forespørgsel fra
provst Thomas Frank vedr. gave til biskop Henrik

PU godkender at give en gave på kr. 1.820 til
biskoppens reception i form af en  koncert med
Herning Kirkes drengekor.



Stubkjærs reception i form af en korcert med
Herning Kirkes drengekor.
 
Pris pr. PU vil lyde på kr. 1.820.

Sager:
Henvendelse - Indsamling til biskop Henrik Stubkjærs
60 års fødselsdag - Portræt - Drengekoret til
reception - Herning Nordre (2021 - 1226)

Bilag:
VS gave fra provstiudvalgene til biskoppen

12 - Eventuelt

 

 

13 - Vedr. valg til PU og Stiftsråd
(orienteringspunkt)

Der er ved klagefristens udløb ikke indgivet klager i
forbindelse med valg til PU og Stiftsråd.
 
Følgende er hermed valgt til:
 
PU de kommende 4 år:
Poul Nissen, Gjellerup
Personlig stedfortræder: Steen Lund, Kibæk
 
Jens Christian Troelsen, Feldborg
Stedfortræder: Ole S. Jensen, Fredens MR
 
Lars Staunstrup Jensen, Vildbjerg
Personlig stedfortræder: Torben Feldbak, Vildbjerg
 
John Egebjerg-Johansen, Hedeager
Stedfortræder: Ole S. Jensen, Fredens MR
 
Ejvind Dahl, Aulum
Stedfortræder: Ole S. Jensen, Fredens MR
 
Johannes Jespersen, Simmelkær
Stedfortræder: Ole S. Jensen, Fredens MR
 
Præsterepræsentant til PU de kommende 4 år:
Jens Christian Hasager Kirk, Sognepræst i Snejbjerg-
Studsgård-Haunstrup pastorat
Personlig stedfortræder: Brian Krüger Iversen,
Gjellerup
 
Menighedsrepræsentant til Stiftsråd de næste 4 år:

Orienteret. 



Herning Nordre provsti:
Ejvind Dahl, Aulum
Personlig stedfortræder Hans Jørgen Kousgaard,
Snejbjerg
 
Herning Søndre provsti:
Arne Bach, Herning
Der er ikke valgt en stedfortræder

Sager:
Valg - Valg til provstiudvalg samt Stiftsråd 2021 -
Herning Nordre (2021 - 18198)

Bilag:
Valgbestyrelse 01 11 2021

14 - Ørre-Sinding MR / Ansøgning om 5% midler til
ny præstebolig i Ørre (orienteringspunkt)

Provst Carsten Hoffmann har taget en
formandsbeslutning på en 5% bevilling til Ørre-
Sinding menighedsråds kirkekasse på kr. 379.587 til
finansiering af restbeløb i forbindelse med opførelse
af ny præstebolig i Ørre
 
Formandsbeslutningen er taget på baggrund
af beslutning truffet på PU-møde den 10.09.2019.

Sager:
Byggesag - Ørre-Sinding - NY tjenestebolig -
Ansøgning om 5% midler - Herning Nordre (2019 -
22138)
Byggesag - Ørre-Sinding - NY tjenestebolig -
Ansøgning om 5% midler - Herning Nordre (2019 -
22138)
Byggesag - Ørre-Sinding - NY tjenestebolig -
Ansøgning om 5% midler - Herning Nordre (2019 -
22138)

Bilag:
Svarbrev Ørre-Sinding. 5% bevilling til nyt
præstebolig, VS Ansøgning 5%-bev. Ørre præstebolig
m.m., Ansøgning 5% - Ørre præstebolig, 12
Anlægsstyring, Anlægsregnskab - præstebolig,
Svarbrev Ørre-Sinding - finansiering af nybygning af
Ørre Præstebolig

Taget til efterretning.

15 - Ørre-Sinding MR / Vedr. ekstraordinært afdrag
på stiftsmiddellån (orienteringspunkt)

Taget til efterretning. 



I forbindelse med opførelse af ny præstebolig i Ørre
har Ørre-Sinding kirkekasse fået renter og afdrag på
budget 2020 til optagelse af et stiftsmiddellån.
 
Da lånet blev optaget senere i 2020 end forventet,
har MR på budget 2020 fået kr. 175.000 for meget på
anlæg.
 
Provst Carsten Hoffmann har taget en
formandsbeslutning, hvor han har besluttet, at Ørre-
Sinding MR skal lave et ekstraordinært afdrag på kr.
175.000 på det stiftsmiddellån, som MR har optaget i
forbindelse med opførelse af ny præstebolig i Ørre.

Sager:
Byggesag - Ørre-Sinding - NY tjenestebolig -
Ansøgning om 5% midler - Herning Nordre (2019 -
22138)

Bilag:
Svarbrev Ørre-Sinding. Vedr. ekstraordinært afdrag
på stiftsmiddellån

16 - Feldborg MR / Godkendelse af renovering af
facaderne på Feldborg Kirke (orienteringspunkt)

Stiftsøvrigheden har godkendt det af Leif Nyholm
udarbejdede forslag om renovering af facaderne på
Feldborg Kirke. 
 
MR kan dermed igangsætte renoveringen af
facaderne i overensstemmelse med det indsendte
forslag.

Sager:
Byggesag - Feldborg Kirke - Feldborg Sogns
Menighedsråd - Renovering af facader på Kirken
(2021 - 18494)

Bilag:
Fra den kgl. bygningsinspektør, Fra Nationalmuseet,
Til Feldborg MR, Herning Nordre PU, vedr. ansøgning
om renovering af facader, Feldborg Kirke

Orienteret.

17 - Klimamøde den 3. marts 2022
(orienteringspunkt)

Torsdag den 3. marts 2022 kl. 16.00 til 20.00 afholdes
der klimamøde vedr. grøn omstilling med
energirådgiver Carsten Vejborg.
 

Orienteret.



Alle PU-medlemmer er inviteret til mødet. Nærmere
information kommer senere.

18 - Kirke til Kirke (orienteringspunkt)

 

Orienteret.

19 - FKG (orienteringspunkt)

 

Orienteret.
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Carsten Hoffmann (Herning Nordre
Provsti)

Kirsten Braad Thyssen (Herning Søndre
Provsti)

Poul Rosenvinge Nissen Jens Christian Troelsen

Lars Staunstrup Jensen John Egebjerg-Johansen

Ejvind Dahl (Herning Nordre
Provstiudvalg)

Johannes Jespersen

Jens Christian Hasager Kirk (Herning
Nordre Provstiudvalg)
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