
Budgetsamråd 2019

Herning Søndre og Nordre provstier

27. august kl. 19.00-21.00

i Hedeagerkirken



Du gav mig, o Herre, en lod af din jord

1. Du gav mig, o Herre, en lod af din jord,

som jeg nu min egen må kalde.

Du gav mig et dagværk og brød til mit bord

Her lever jeg trygt på dit mægtige ord,

der taler til mig som til alle.

Her bygtes mit bo,

her nyder jeg ro

og kan dig med glæde påkalde.



2. 

Af henfarne slægter jeg arved den vang,

hvis muld jeg for udsæd nu pløjer.

Her rydded de marken for stene engang

og dyrked den siden med suk eller sang.

Nu, Herre, for dig jeg mig bøjer:

den mark, som blev min,

var altid dog din.

Min tanke til dig jeg ophøjer.



3.

Så lær mig at leve, o Gud, som jeg kan,

frimodigt som fuglen i skove,

og takke for regnen, som vander mit land,

for solskin og varme i sommerens brand,

for avl i min lade dig love.

Hvad magted jeg vel,

om du ej gav held?

Det vokser jo, medens vi sove.



4.

Så lær mig da, Herre, at dig til behag

jeg bruger det pund, mig blev givet,

at fylde med hæderligt virke min dag,

at hjælpe og værne om den, som er svag,

at elske, thi deri er livet.

Og giv mig til sidst

et navn, Herre Krist,

som er i din livsbog indskrevet!

C.R. Sundell 1934. K.L. Aastrup 1945.
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Årsberetning



Samarbejder i provstierne

- Kort om FKG v. Troels Witter

- Kort om Folkekirkens Familiestøtte 
v. Lene Frølund Rasmussen



FKG kommunikationstjek

• Sognets ”brand”

• Sognets ressourcer

• Sognets medier

• Sognets målgrupper

• Sognets udfordringer

• Sognets ønskeseddel



Årsberetning 

i tal



Herning Nordre og Herning Søndre i tal 

1.1.2019

2018 2019

Sogne: 36 36

Pastorater: 20 20

Præster 37 37

Menighedsråd: 34 34

Indbyggere pr. 1. januar: 88.794 88.972

Folkekirkemedlemmer pr. 1. januar: 73.461 73.316

Medlemsprocent pr. 1. januar: 82,7% 82,4%

Kirkelig ligning: kr. 116.119.694 117.571.509

Gennemsnitligt bidrag pr. medlem: kr. 1.581             1.604



Herning Nordre og Herning Søndre i tal

2016       2017 2018

Fødte: 976       1006 951

Døbte: 735         708 801

Døde: 685         741 754

Kirkelige begravelser: 635         688 707

Vielser/velsignelser: 188        185 213

Konfirmerede: 843        910 910

Oplysninger fra sogn.dk



Aktivitet i Herning Nordre og Herning Søndre

Antal Deltagere Gns. pr. arr.

Arrangementer 2018 1.974 57.841 29

Arrangementer 2017 1.950 64.358 33

Gudstjenester 2018 2.500 169.546 68

Gudstjenester 2017 2.453 171.603 70

Kirkelige handlinger 2018 856 57.841 68

Kirkelige handlinger 2017 839 72.830 87

Arrangementer i alt i 2018 5.330 301.504 57

Arrangementer i alt i 2017 5.242 308.791 59



Udgifter vedr. løn i 2018
(kr. 59.980.833)

709 2 Kirkebygning og sognegård
7%

709 3 Kirkelige aktiviteter
40%

709 4 Kirkegård
43%

709 5 Præsteboliger mv.
1%

709 6 Administration og fællesudgifter
9%



Øvrige udgifter i 2018
(kr. 63.356.769)

709 2 Kirkebygning og sognegård
16%

709 3 Kirkelige aktiviteter
10%

709 4 Kirkegård
18%

709 5 Præsteboliger mv.
4%

709 6 Administration 
og fællesudgifter

13%

709 7 Finansielle poster
2%

709 8 Anlægsinvesteringer
37%



Provstiudvalgets målsætning for udgifter og 

ligning
• Sikre gode rammer og vilkår for kirkens liv og vækst i sognene 

– gudstjeneste, undervisning, diakoni, mission, forvaltning.

• Stor ansvarlighed i omgang med folkekirkemedlemmernes 
skattekroner – sørge for at pengene arbejder i stedet for at 
stå passive – vedligehold er bedre en reparation

• Nedskrive låneprofiler

• Sørge for at fællesskabet af MR kan bære de opgaver, som 
det enkelte MR ikke selv kan bære ved fx større anlæg. 
Langtidsplanlægning.

• Have øje for samarbejdsmuligheder af hensyn til bedst mulig 
brug af ressourcer og opnå gode stillinger og godt 
arbejdsmiljø

• Hjælpe MR ved personaleansættelser, større 
renoveringsarbejder mm.



5. De overordnede økonomiske rammer for 2020

Beløb i kr.

Kirkelig ligning i Herning kommune
Tal fra 2019 – afventer udmelding af udskrivningsgrundlaget for 2020

117.571.509

Heraf bruges til:

Landskirkeskatten
Tal fra 2019 – afventer udmelding af landskirkeskatten for 2020

17.719.607

Provstiudvalgskassen budget 2020 4.826.000

5%-midlerne for 2020 4.200.000

Menighedsrådenes driftsrammer og anlægs-

udgifter samt nedskrivning af gæld for 2020

90.800.000

Restbeløb 25.902



Gennemgang 

af ligningsbeløb

Se udleverede planche



Datoer for endeligt budget

• 15.09. PU’s endelige udmelding af 

ligningsbeløbet for 2020 via 

Økonomiportalen.

• 31.10. Endeligt budget indlæses i 

Økonomiportalen samt menighedsrådets 

egen behandling af endeligt budget MED 

STEMPEL indlæses i Dataarkiv.



6. Provstiudvalgskassen 4.826.000 kr.

Beløb i kr.

Løn, kontorhold, husleje, mødeudgifter, diæter

mv.

2.328.000

Folkekirkens Familiestøtte 720.000

FKG 360.000

Præstekursus på provstiniveau 150.000

Konsulenthjælp 210.000

Bindende stiftsbidrag 699.000

Kirke til Kirke-projekt 100.000

Folkekirkens skoletjeneste 334.000

Skole- kirkesamarbejdsprojekt 75.000

Brug af frie midler -150.000



7. Igangværende og kommende 

projekter 
– vi springer over i en billedfil 



Kommende større projekter 2021-2026

- langtidsplan
• Herning Kirke - indvendig kalkning

• Herning Kirkes tag 

• Gullestrup – maling af kirke, sogne- og præstegård

• Gullestrup Kirkes tag

• Fredens Kirke – omfugning af gavle samt tagrenovering

• Fredens præstebolig

• Fasterholt Kirkes tag

• Sdr. Felding Kirkes tårn

• Ilderhede kapel/kirkehus 

• Sinding Kirke – indvendig renovering

• Haunstrup Kirke – indvendig renovering

• Haunstrup Kirke tag

• Studsgård kirke 

• Snejbjerg Kirkes tag

• Vinding præstebolig



10. Kommende møder

• 24.9.2019 kl. 9.00 – 11.00 Erfa-møde for gravere, 

Hedeagerkirken

• 02.10.2019 kl. 18.00-21.00 Distriktsforeningen inviterer 

til aften om ”Arbejdsgiver i praksis”, Vildbjerg kirkecenter.   

• Møde for regnskabsfører ultimo februar 2020. Nærmere 

information kommer senere.

• Evt. formandsmøde



11. Eventuelt



Du som har tændt millioner…

l) 

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.

Johannes Johansen 1981 og 1982.



Tak for i aften

www.herningprovstierne.dk


