
Referat
Herning Nordre Provsti – Møder

PU-møde 7. juni 2022 - d. 07-06-2022 kl. 15:30 til 18:00

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

 

Mødepunkt Referat

1 - Feldborg MR / Ansøgning om lapidarium
(beslutningspunkt)

Feldborg MR søger om at ændre det eksisterende
lapidarium for at sikre de gravsten der kan vælte.
MR ønsker at etablere en vold, så de gamle sten kan
placeres derpå. MR vil lade den eksisterende efeu
blive, så det ikke kræver yderligere vedligehold.
 
Derudover ønsker MR at etablere et nyt lapidarium i
et nyt område, som i øjeblikket er ubrugt. MR ønsker
at etablere en dobbeltsidig vold med sten på begge
sider med et naturligt bunddække, som ikke kræver
vedligehold.
 
MR oplyser, at graver og gravermedhjælper kan
udnytte stille perioder til at klargøre området. MR
forventer dog en merudgift på kr. 40.000 til
projektet, som MR vil tage med i budget 2023.

Sager:
Kirkegård - Feldborg - Lapidarium - Herning Nordre
(2020 - 10434)
Kirkegård - Feldborg - Lapidarium - Herning Nordre
(2020 - 10434)

Bilag:
Ansøgning - lapidarium, Ansøgning - lapidarium -
kort, att_17430041ca5946b3, photo0, photo1,
photo2, photo3, photo4, photo5, Oversigt frie
midler, Feldborg

PU godkender MR´ets ansøgning om ændring af
eksisterende lapidarium samt etablering af nyt
lapidarium. Det er vigtigt at begge områder bliver
etableret med et meget lavt plejeniveau.
 
PU har noteret, at MR bruger kr. 40.000 af
kirkekassens frie midler til projektet. 
 
Når MR har fået udarbejdet et regelsæt med
retningslinjer for de to lapidarier, skal regelsættet
indsendes til godkendelse i PU.
 
For god ordens skyld henviser PU til afsnittet
"Hensættelser af gravsten i lapidarier" i følgebrevet
til takstbladet fra november 2021 side 4-5.
 
Jens Christian Troelsen forlod mødet under dette
punkt.

2 - Feldborg MR / Ansøgning om urnegravsteder til
halvplænegravsteder i afdeling E på Feldborg
Kirkegård (beslutningspunkt)

PU godkender MR´ets ansøgning om ændring i
afdeling E.
 



Feldborg MR søger om at lave urnegravsteder om til
halvplænegravsteder i følgende rækker i afdeling E:
 
Række B2
Række B3
Række B5
Række D1
Række D3
 
MR ønsker at de gravsteder på kortet, der
er omkranset af hæk ikke oprettes, da det giver
problemer at grave kistegravsteder i de eksisterende
rækker.

Sager:
Kirkegård - Feldborg - Ændring af afdeling E - Flere
kistegravsteder i afdeling E - Herning Nordre (2021 -
33044)

Bilag:
Ansøgning, Ansøgning urnegravsteder til
halvplænegravsteder, Menighedsrådsmøde d.
18.05.2022-referat, VS: Kirkegårdskort, Aktive og
fremtidige gravpladser A3, Feldborg fremtid 400,
Illustrationsplan, Udviklingsplan, Farve, Bilag 1

MR skal tilrette kirkegårdsvedtægten i henhold til
ændringerne. Den nye kirkegårdsvedtægt skal
godkendes af PU.
 
Jens Christian Troelsen forlod mødet under dette
punkt.

3 - Ørre-Sinding MR / Omlægning af tag på Ørre
Kirkes våbenhus (beslutningspunkt)

Ørre-Sinding MR har indsendt projekt vedr.
omlægning af taget på Ørre Kirkes våbenhus.
 
Det vurderes at udgiften til projektet vil beløbe sig til
kr. 410.000.
 
Ørre-Sinding MR har iht. årsregnskab 2021 kr.
329.425 stående til projektet. 

Sager:
Byggesag - Ørre - Omlægning af tag på våbenhuset
på Ørre Kirke - Ansøgning om 5% midler - Herning
Nordre (2018 - 3897)
Herning Nordre Provsti - Byggesag - Ørre kirke - Ørre-
Sinding Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2022 -
18101)
Byggesag - Ørre - Omlægning af tag på våbenhuset
på Ørre Kirke - Ansøgning om 5% midler - Herning
Nordre (2018 - 3897)

Bilag:
VS Ørre kirke - omlægning af tag på våbenhus,

PU godkender en samlet økonomisk ramme til
omlægning af tag på Ørre Kirkes våbenhus på kr.
410.000.
 
Da MR i forvejen har afsat kr. 329.425 til projektet
godkender PU en 5% bevilling på op til kr. 81.000.
 
PU videresender projektet til behandling i Viborg
Stift med anbefaling.



Opsummering, Rapport - Asbjørn Schlosser, aftale -
underskrevet, 2022-05-19_Ørre kirke - omlægning af
tag på våbenhus_skønnet budget, 2022-05-19_Ørre
kirke - omlægning af tag på våbenhus_beskrivelse,
Oversigt frie midler, Ørre-Sinding

6 - Aulum MR / Ansøgning om brug af frie midler til
afslutning af anlægsprojekter (beslutningspunkt)

Aulum MR har indsendt en ansøgning, hvor MR
søger om at brug af frie midler i forbindelse med
afslutning af to anlægsprojekter.
 
MR søger om følgende:
 
Brug af kirkekassens frie midler på kr. 20.154 til
dækning af underskud på anlægsprojektet i
forbindelse med dåbsværelset i Aulum Kirke.
 
Brug af kirkekassens frie midler på kr. 29.296 til
dækning af underskud på anlægsprojektet i
forbindelse med udarbejdelse af helhedsplan for
Aulum Kirkegård.

Sager:
Byggesag - Aulum - Kirkerenovering -
Dåbsværelse/børnerum/kælder - Herning Nordre
(2018 - 13704)
Årsregnskab 2021 - Aulum - Herning Nordre (2021 -
15278)

Bilag:
IMG_0228, Frie midler. Aulum

PU godkender, at Aulum MR dækker de to
underskud på henholdsvis kr. 20.154 samt kr. 29.296
med kirkekassens frie midler, så de to
anlægsprojekter kan afsluttes.
 
MR skal dermed flytte ovenstående beløb fra drift til
anlæg. 

7 - Kirke til Kirke / Valg af repræsentanter
(beslutningspunkt)

Der skal vælges 2 nye repræsentanter til Kirke til
Kirke.

Orienteret.
 
Punktet tages med på PU-mødet den 22.06.2022.

8 - Evt.

 

 

9 - Opgaver ifm. afsked med provst Kirsten Thyssen
(orienteringspunkt)

Fordeling af opgaver i forbindelse med provst Kirsten
Thyssens afsked. 

Afskedsreceptionen afholdes fredag
eftermiddag den 09.09.2022.
 
Provstikontoret sørger for forplejning, invitation og
tilmelding. Carsten er toastmaster.



10 - Velkomst ny provst (orienteringspunkt)

Hvordan bydes den nye provst velkommen i
provstierne? 

PU har besluttet, at der afholdes en
velkomstreception for den nye provst den
12.10.2022 kl. 14.00 til 15.30.

11 - Biskop Henrik Stubkjærs 60 års fødselsdag
(orienteringspunkt)

 

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

Bilag:
Til alle provstiudvalg i Viborg Stift, ny invitation af til
fejring af biskop Henrik Stubkjærs 60 års fødselsdag
lørdag den 25. juni 2022, Invitation 60 års fødselsdag
den 25. juni 2022, biskop Henrik Stubkjær

Jens Christian Troelsen deltager som repræsentant
for PU. 

12 - Provstiudvalgskonference (orienteringspunkt)

Årets provstiudvalgskonference afholdes den
01.10.2022 fra kl. 10.00 - 15.30.

Sager:
Provstiudvalg 2022 - Kurser - Diæter mm - Herning
Nordre (2022 - 9085)

Bilag:
VS Provstiudvalgskonference sæt kryds i kalenderen
1. oktober 2022

Orienteret.

13 - Kirke til Kirke (orienteringspunkt)

 

Orienteret.

14 - FKG (orienteringspunkt)

 

Orienteret.
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Carsten Hoffmann (Herning Nordre
Provsti)

Kirsten Braad Thyssen (Herning Søndre
Provsti)

Johannes Jespersen Lars Staunstrup Jensen

Jens Christian Troelsen John Egebjerg-Johansen

Ejvind Dahl (Herning Nordre
Provstiudvalg)
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