
Budgetsamråd 2018 – herunder 

afsked med provstisekretær Kirsten Elmholdt

Herning Søndre og Nordre provstier

28. august kl. 19.00-21.30

i Hedeagerkirken



Spænd over os dit himmelsejl

1

Spænd over os dit himmelsejl.

Rør jorden med din finger.

Lad himmelbuen være spejl

for lyset, som du bringer.

Sæt fredens bue som et skjold

mod mørke, død og krigens vold -

du himmelbuens Herre.



2

Skænk os det klare kildevæld,

som skaber liv i strømmen.

Vi finder ikke kilden selv,

så hold os fast på drømmen:

At du er livets kilde, som

får blinde til at se sig om -

du underfulde Herre.



3

Vær sol på vores mælkevej,

og varm os i din sfære.

Lad Hellig-ilden brede sig,

så vi får mod at bære

vor klode som en blomstereng,

et liv i broget sammenhæng -

du fællesskabets Herre.



Dagsorden
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4. Folkekirkens Familiestøtte v. Lene Frølund Rasmussen

5. De overordnede økonomiske rammer for 2019

6. Gennemgang af provstiudvalgskassen 

– herunder Kirke-til Kirke, HR-arbejdet, Folkekirkens 

Skoletjeneste, Stiftsrådet.

7. Igangværende og kommende projekter

8. Kommende møder

9. Eventuelt – herunder afsked med provstisekretær 

Kirsten Elmholdt



1. Årsberetning



Samarbejder i provstierne

- Kort om FKG v. Troels Witter 

- Kort om Himmelske Dage v. Jens Chr. Kirk

- Kort om Folkekirkens Familiestøtte v. Lene 
Frølund Rasmussen



Årsberetning –

i tal



Herning Nordre og Herning Søndre i tal 

1.1.2018

Sogne: 36 

Pastorater: 20 

Sognepræster: 37,5

Menighedsråd: 34 

Indbyggere pr. 1. januar 2018: 88.794

Folkekirkemedlemmer pr. 1. januar 2018: 73.461

Medlemsprocent pr. 1. januar 2018: 82,7%

Kirkelig ligning 2018: kr. 116.119.694

Gennemsnitligt bidrag pr. medlem: kr. 1.581             



Herning Nordre og Herning Søndre i tal

2016       2017
Fødte: 976       1006 
Døbte: 735         708
Døbte / fødte: 75,3 %     70,4%
Døde: 685         741 
Kirkelige begravelser: 635         688 
Kirkelige begravelser / døde: 92,7 %    92,8%
Vielser/velsignelser: 188        185
Konfirmerede: 843        910 



Aktivitet i Herning Nordre og Herning Søndre

Antal Deltagere Gns. pr. arr.

Arrangementer 2016 1.664 59.734 36

Arrangementer 2017 1.950 64.358 33

Gudstjenester 2016 2.464 175.773 71

Gudstjenester 2017 2.453 171.603 70

Kirkelige handlinger 2016 805 69.084 86

Kirkelige handlinger 2017 839 72.830 87

Arrangementer i alt i 2016 4.933 304.591 62

Arrangementer i alt i 2017 5.242 308.791 59



Udgifter vedr. løn i 2017
(kr. 56.277.030)



Øvrige udgifter i 2017
(kr. 49.447.702)



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

• 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 2019

Beløb i kr.

Kirkelig ligning i Herning kommune 117.571.509

Heraf bruges til:

Landskirkeskatten 17.719.607

Provstiudvalgskassen 4.881.300

5%-midlerne 4.200.000

Menighedsrådenes driftsrammer og 

anlægsudgifter

90.710.900

Restbeløb 59.702



Ligningsbeløb 2019 Herning Nordre Provsti

Ørre-Sinding kr 1.993.900

Tjørring kr 5.636.900

Haunstrup kr 715.000

Studsgård kr 605.000

Snejbjerg kr 5.947.800

Sunds kr 4.340.500

Simmelkær kr 757.900

Ilskov kr 1.005.300 

Grove kr 1.203.000 

Aulum kr 4.209.000 

Hodsager kr 625.000 

Haderup kr 1.262.500 

Feldborg kr 802.800 

Vildbjerg kr 4.135.500 

Nøvling kr 1.677.200 

Timring-Tiphede kr 2.304.100

Vinding kr 1.930.400 

Vind kr 703.000

Ørnhøj kr 3.861.000



Ligningsbeløb 2019 Herning Søndre Provsti

Herning kr.  6.412.800 

Gullestrup kr.  1.683.600 

Sct. Johannes kr.  3.854.500 

Hedeager kr.  2.733.300

Fredens kr.  3.231.400

Herning kirkegårde kr.  8.147.000 

Gjellerup kr.  4.873.000

Rind-Kollund kr.  5.264.000

Kølkær kr.     820.000

Arnborg kr.  1.229.100 

Fasterholt kr.     752.300 

Assing kr.  3.632.600

Sdr. Felding kr.  2.051.600

Skarrild kr.  1.048.900

Karstoft kr.     411.000

Ilderhede kr.     550.000



Datoer for endeligt budget

• Brev om de sidste justeringer fra PU

• 15.9. PU’s endelige udmelding af 

ligningsbeløbet for 2019 via 

Økonomiportalen.

• 31.10. Endeligt budget indlæses i 

Økonomiportalen samt menighedsrådets 

egen behandling af endeligt budget MED 

STEMPEL indlæses i Dataarkiv.



6. Provstiudvalgskassen  4.881.300 kr.

Beløb i kr.

Løn, kontorhold, husleje, mødeudgifter, diæter

mv

2.334.200

Folkekirkens Familiestøtte 600.000

FKG 406.000

Præstekursus på provstiniveau 150.000

Konsulenthjælp 190.000

Bindende stiftsbidrag 592.100

Kirke til Kirke-projekt 100.000

Folkekirkens skoletjeneste 334.000

Skole- kirkesamarbejdsprojekt 75.000

Kirkedage i Herning 2019 100.000



7. Igangværende og kommende 

projekter 
– vi springer over i en billedfil 



Kommende større projekter 2020-2025

- langtidsplan
• Herning kirke indvendig kalkning

• Herning kirkes tag 

• Gullestrup kirkes tag

• Fredens kirke omfugning af gavle + tagrenovering

• Fredens præstebolig

• Herning Kirkegårde renovering af Vestre Kapel

• Gjellerup udvidelse af Kirkeladen 

• Kollund kirkes tag

• Fasterholt kirkes tag

• Sdr. Felding kirkes tårn

• Ilderhede Kirkehus

• Sinding kirke indvendig renovering

• Studsgård kirke indvendig renovering

• Haunstrup kirke indvendig renovering + tag

• Vinding præstebolig

• Tjørring graverhus



10. Kommende møder

• 25.9.2018 kl. 16.30-20.30 Erfa-møde for kontaktpersoner 

om lønforhandling samt yderligere tema, Hedeagerkirken

• 3.10.2018 kl. 18.30-21.30 Distriktsforeningen inviterer til 

Workshop om Folkekirkens dåbsinitiativ, Kirkely, 

Snejbjerg  

• 4.10.2018 kl. 9.00-11.00 Erfa-møde for gravere, 

Hedeagerkirken

• 6.2.2019 Distriktsforeningens generalforsamling og 

inspirationsaften 

– et fagligt oplæg om mobning og mobningens psykologi v. Hans 

Hjerrild, leder af Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning og 

psykolog Signe Steenfeldt Møller-Sørensen fra Folkekirkens 

Arbejdsmiljørådgivning

• Evt. formandsmøde



11. Eventuelt

- Persondataforordning – It-kontoret arbejder 

med retningslinjer og med en sikker mail-

løsning (2020).



Afsked med provstisekretær 

Kirsten Elmholdt



Nr. 807 Den lange lyse sommerdag

1

Den lange, lyse sommerdag

Af solen gennemglødet

Så smukt forvandlet til en smag

af kærlighed i brødet:

Det synger i mit blod,

at livets Gud er god

og under mig en lykkedag på jorden!



2

Jeg rører barken på et træ,

jeg hører bølgebruset,

jeg ser et barn med skrabet knæ

i løb henover gruset:

Det synger i mit blod

at livets Gud er god

og under mig en lykkedag på jorden!



3

Jeg ved jo godt, at jeg skal dø,

og tankerne herinde

er flygtig som et tidselfrø

på sommeraftenvinde:

Det synger i mit blod,

at livets Gud er god

og under mig en lykkedag på jorden!



4

Her har jeg da mit liv og bor

den korte lyse sommer,

mens hvedekornet kærligt gror,

og himmeriget kommer:

Det synger i mit blod,

at livets Gud er god

og under mig en lykkedag på jorden!



Afsked med provstisekretær 

Kirsten Elmholdt



Nr. 817 Aftenrøde over tage

1

Aftenrøde over tage.

Lys og mørke skifter sted.

Nu går én af jordens dage

atter ind i evighed.



2

Gud har vendt sin yndlingsklode

mod et andet sceneri,

dagens lyse episode

er for denne gang forbi.



3

Døre lukkes, lyde dæmpes,

folk går hastigt hver til sit,

mødre kalder, småbørn lempes

ind bag hække og stakit.



4

Det er tid til eftertanke.

Som en åbning i et sind

lyser denne store blanke

aftenstjerne lavt herind.



5

Det er tiden til at glemme

det, der kom min dag på tværs,

og at huske, jeg har hjemme

i Guds eget univers.



Tak for i aften

www.herningprovstierne.dk


