
Referat for: Ribe Domprovstiudvalg
PU møde 25. januar 2012. Kl. Kl. 15.00
Mødested: Domprovstegården

Mødepunkt Beslutning

1 Godkendelse af referat fra mødet den 13.
december 2011

Ved mail af 15.12.2011 meddelt PU, at
referaterne ligger klar på www.provsti.dk

Godkendt og underskrevet.

2 Behandling af kvartalsrapporter. Vedhæftet
Nyhed fra KM af 14.4.2011
Sag: Div. fra (7) - Kirkeministeriet
Udsat fra mødet den 13.12.2011 (punkt 2)

Behandling af kvartalsrapporter. Vedhæftet
Nyhed fra KM af 14.4.2011

Fra og med 1.1.2012 skal der indsendes kopi af
underskrevet kvartalsrapport til provstiudvalgets
orientering.

Menighedsrådene erindres herom i brev.

3 Udkast-til-lov-om-ændring-af-lov-om-
folkekirkens-økonomi-er-sendt-i-høring
Sag: Div. fra (7) - Kirkeministeriet

Udkast-til-lov-om-ændring-af-lov-om-
folkekirkens-økonomi-er-sendt-i-høring

Provstiudvalget har ingen bemærkninger til
udkastet.

4 Udkast-til-forslag-til-lov-om-ændring-af-lov-
om-udnævnelse-af-biskopper-m-v--sendt-i-
høring
Sag: Div. fra (7) - Kirkeministeriet

Udkast-til-forslag-til-lov-om-ændring-af-lov-
om-udnævnelse-af-biskopper-m-v--sendt-i-
høring

Provstiudvalget har ingen bemærkninger til
udkastet.

5 Domprovsten ansøger om ca. kr. 4.000 til
deltagelse i provsteseminar 26. - 28.1.2012
Sag: Div. til provstiet (18)

Domprovsten ansøger om ca. kr. 4.000 til
deltagelse i provsteseminar 26. - 28.1.2012

Godkendes, da der er tale om domprovstens
efteruddannelse.
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6 Domprovsten ansøger om ca. kr. 4.000 til
Ledelsesseminar Ribe Stift 30.1. - 1.2.2012
Sag: Div. til provstiet (18)

Domprovsten ansøger om ca. kr. 4.000 til
Ledelsesseminar Ribe Stift 30.1. - 1.2.2012

Godkendes, da der er tale om domprovstens
efteruddannelse.

7 Der ansøges om tilladelse til at iværksætte
reparation af kirkegårdsdige.
Sag: Reparation af del af kirkediget mod nord
samt ved indgangen mod øst. (312) - Hviding
Sogn
Menighedsrådet anmoder om
projektgodkendelse, samt at omkostningen
betales ved brug af prohiberede midler fra salg
af præstegården.

Der ansøges om tilladelse til at iværksætte
reparation af kirkegårdsdige.

Projektbeskrivelse fra arkitekt Hans Lund

Projektet fremsendes til Ribe Stift med anbefaling.
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8 Betænkning 1527, "Provstestillingen og
provstiets funktion"
Sag: Betænkning 1527, "Provstestillingen og
provstiets funktion" (335)
Udsat fra mødet den 13.12.2011 (punkt 13).

Betænkning 1527, "Provstestillingen og
provstiets funktion"

Provstiudvalget vedtog følgende bemærkninger til
forslaget:

"Vedr. Betænkning 1527: Provstestillingen og
provstiets funktion, Kirkeministeriet oktober 2011.
Høringssvar fra provstiudvalget i Ribe Domprovsti.

Provstiudvalget for Ribe Domprovsti har besluttet
hermed at gøre bemærkninger til dele af
Betænkning 1527.

1.	Rekruttering af provster (kapitel 3).
Provstiudvalget kan støtte Betænkningens
overvejelser og forslag.

2.	Provsteembedet i historisk og embedsteologisk
belysning (kapitel 4).
Provstiudvalget forholder sig kritisk til det
fremlagte embedssyn som grundlag for provstens
ledelsesfunktioner og skal her især hæfte sig ved
følgende:
Det hedder s. 44, 6. linje fra o.: Provsten er i såvel
de delegerede tilsynsopgaver som de forvaltnings-
og ledelsesopgaver, der er tillagt embedet, ”ordets
tjener” i enhver form for embedsudøvelse. ”Ordets
tjeneste” eller forkyndelsen er således normerende
for ethvert område, der falder inden for
legalitetskontrol/-tilsyn, gejstligt tilsyn, forvaltning
og ledelsesfunktion…
Ræsonnementet set i lyset af konteksten
forekommer at være følgende: Da der teologisk
betragtet i den lutherske kirke kun findes ét
embede, nemlig ”ordets embede”, må samtlige de
opgaver, der af organisatoriske og sociologiske
grunde er henlagt til provstestillingen, også være
funktioner af ”ordets embede”. Det er en åbenbar
fejlslutning, som bør korrigeres.
For det første er der i sognepræst-, provste- og
bispestillingen – som disse stillinger har udviklet
sig historisk i den evangelisk-lutherske kirke i
Danmark – stadig elementer af den statslige
embedsmands opgaver, uden at disse kan kaldes
funktioner af ”ordets embede”. Det er i øvrigt (/har
hidtil været) karakteristisk for den måde, hvorpå
folkekirken er integreret i det danske samfund, at
den er betroet nogle almene samfundsopgaver, der
ligger ud over forkyndelsen. For det andet er
forvaltningen af den verdslige ramme om
forkyndelsen (økonomi, bygninger, organisation) i
en luthersk kirke ikke normativt bestemt af ”ordets
embede”.

3.	Provstiets funktion og opgaver, herunder
provstiudvalgets sammensætning (kapitel 9).
De fremlagte overvejelser om – i forskellige grader
afhængig af den valgte model – at udvide
provstiudvalgets kompetence til også at omfatte
kirkelige aktiviteter bør gøres til genstand for en
gennemgribende udredning, inden overvejelserne
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eventuelt munder ud i konkrete forslag. En
udvidelse af provstiudvalgets kompetence til at
omfatte de kirkelige aktiviteter kan være et
afgørende skridt såvel kirkeligt som organisatorisk
i retning af at erstatte sognet med provstiet som den
folkekirkelige grundenhed. Et sådant skridt ville
provstiudvalget betragte som udtryk for en uheldig
udvikling.  I det mindste skal en udvikling i den
retning ikke alene underkastes en omhyggelig
undersøgelse med henblik på udredning af
konsekvenserne, men tillige en principiel kirkelig
debat.
Endelig kan provstiudvalget ikke støtte forslagene
om a. at udvide antallet af medlemmer af
provstiudvalgene; b. at supplere den læge
repræsentation med en repræsentant for præsterne
og c. at foretage ændringer i de nuværende
valgperioder."

9 Forespørgsel om mulighed for erhvervelse af
grund med P-pladser og forsamlingshus
overfor Jernved kirke
Sag: Mulig erhvervelse af grund med P-
pladser og forsamlingshus overfor Jernved
kirke (340) - Jernved Sogn

Forespørgsel om mulighed for erhvervelse af
grund med P-pladser og forsamlingshus overfor
Jernved kirke

Provstiudvalget kan ikke tilråde, at menighedsrådet
tilkøber mere P-areal til kirken.

10 Fastsættelse af møder og samråd i 2012. Følgende provstiudvalgsmøder blev fastlagt:
29. februar
28. marts
26. april
22. maj
14. juni
9. august
29. august kl. 14.00
2. oktober
31. oktober
28. november og
18. december.
Møderne afholdes domprovstegården. Hvor andet
ikke er nævnt, er mødestart kl. 15.00.

Derudover blev fastsat følgende samråd for
menighedsråd:
11. april udmelding af de foreløbige drifts- og
anlægsrammer kl. 19.00 i Processionsgangen.
30. august budgetsamråd kl. 19.00 på Gredstedbro
hotel.
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11 Ribe Stift orienterer om informationsbrev
sendt til menighedsråd
Sag: Div. fra (5) - Ribe Stift

Ribe Stift orienterer om informationsbrev sendt
til menighedsråd

RS meddeler omregningsfaktor for 2012

Taget til efterretning.

12 RS meddeler engangsvederlag pr. 1/4 2010
på kr. 7.500.
Sag: Kirkegårdsleder - Nielsen, Poul (12) -
Bramming Sogn

RS meddeler engangsvederlag pr. 1/4 2010 på
kr. 7.500.

Taget til efterretning.

13 Info fra SAMS om kursusdag mm
Sag: Div. til provstiet (18)

Info fra SAMS om kursusdag mm

Materiale fra kursus den 15.12.2011 i Grindsted
vedr. Kirkegårdsdrift

RS fremsender orientering om vederlag for
bygningskyndige

Indbydelse til påskeretræte den 1.- 4. april 2012

Taget til efterretning.

14 Darum - konstituering for kirkeåret 2011-12
i punkt 12
Sag: Valg 2008 (91)

Darum - konstituering for kirkeåret 2011-12 i
punkt 12

Kalvslund - konstituering for kirkeåret 2011-12.
4.1.2012: Videresendt til RS.

Taget til efterretning.
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15 Foreløbigt regnskab for etape I og II
Sag: Kirkerenovering m.m. (168) - Seem Sogn

Foreløbigt regnskab for etape I og II

Byggerapport pr. 7.12.2011

Byggerapport pr. 15.12.2011

Byggerapport pr. 13.1.2012

Taget til efterretning.

16 Opgørelse af provenu fra salget af Hviding
præstegård
Sag: Præsteskifte - herunder salg af
præstegården (260) - Hviding Sogn
Menighedsrådet fremsender opgørelse hvoraf
fremgår at Hviding kirkekasses andel udgør kr.
1.252.154,62.

Opgørelse af provenu fra salget af Hviding
præstegård

Taget til efterretning.

17 PU meddeler godkendelse salg af Mandø gl.
præstegård samt provenu anvendelse.
Sag: Fremtidig brug af den gamle præstegård
(297) - Mandø Sogn
Ejendommen sælges til højstbydende i 2. runde,
Anne-Margrete Ogstrup-Pedersen, for kr.
1.555.000.

PU meddeler godkendelse salg af Mandø gl.
præstegård samt provenu anvendelse.

Taget til efterretning.
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18 Notat/rapport fra arkitekt Hans Lund.
Erstatter den tidligere i dag modtagne
Sag: Skimmelsvamp i præstegården,
Feilbergvej 15, Darum (302) - Darum Sogn
Debat om status efter besigtigelse og møde den
17.1.2012.

Notat/rapport fra arkitekt Hans Lund. Erstatter
den tidligere i dag modtagne
Bedes medbragt il mødet den 17.1.2012

RS fremsender fornyet anmodning til
embedslægerne om deltagelse i mødet den
17.1.2012.

Esbjerg kommune fremsender varsling af
forbud mod beboelse.

RS fremsender til orientering brev til Esbjerg
kommune vedr. sagsbehandlingen i forbindelse
med skimmelsvamp i Darum Præstegård

Taget til efterretning.

19 RS meddeler frigivelse af kr. 18.032.50 -
legatmidler til forskønnelse af Hjortlund
kirke
Sag: Økonomi (311) - Hjortlund Sogn

RS meddeler frigivelse af kr. 18.032.50 -
legatmidler til forskønnelse af Hjortlund kirke

Taget til efterretning.

20 Syd- og Sønderjyllands politi meddeler, at
lovgivning om beredskabsgravpladser er
ophævet.
Sag: Mulig frasalg af ca. 5.750 m2 fra Ribe ny
kirkegård (317) - Sankt Katharine Sogn

Syd- og Sønderjyllands politi meddeler, at
lovgivning om beredskabsgravpladser er
ophævet.

Taget til efterretning.
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21 Eventuelt.

Mødet slut kl. 18.00.
Referat godkendes på møde den 29. februar 2012:

___________________________________
Jens Torkild Bak

___________________________________
Nora Olesen

___________________________________
Anne Lorenzen

___________________________________
Pia Skov

___________________________________
Tage Rosenstand

___________________________________
Karsten Sejrsgaard-Jacobsen
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