AARHUS VESTRE PROVSTI
Provstiudvalget Engdalsvej 1, 8220 Brabrand
Tel. 8625 1861
www.aavp.dk
aarhusvestre.provsti@km.dk
www.fiaav.dk
Til: Alle menighedsrådsmedlemmer i Århus Vestre Provsti

REFERAT
Orienteringsmøde vedr. valg til provstiudvalg og stiftsråd
i Fårup-Sabro Sognegård
tirsdag d. 29. august 2017 kl. 19.00
Dagsorden:
Lis Glibstrup (LG) bød velkommen til mødet og beklagede, at Esben Andersen (EA) ikke kunne
deltage pga. en anden opgave. Derefter sang vi ”Septembers himmel er så blå”.
Mødedeltagerne blev indledningsvis bedt om at oplyse, hvilket menighedsråd de repræsenterede.
Deltagerantallet fra de respektive sogne:
Aaby: 1
Brabrand: 2
Borum: 4
Fårup-Sabro: 7
Gellerup: Ingen
Harlev-Framlev: 1
Hasle: 6
Helligånd: 11
Kasted: 2
Lyngby: 2
Møllevang: 2
Skjoldhøj: 5
Tilst: Ingen
Sdr. Årslev: 2
Alle mødedeltagere repræsenterede et menighedsråd.
1. Valg af dirigent
Provstiudvalget foreslog Henrik Oest (HO). HO blev valgt.
HO indledte med at beklage det uheldige forløb i forbindelse med mødeindkaldelsen.
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2. Redegørelse for provstiudvalgets virksomhed
Poul Langagergaard (PL) gennemgik kort PU´s virksomhed og henviste til den omdelte flyer med
overskriften ”Provstiudvalg”.
Provstiudvalget består af provsten, der er født medlem, én repræsentant for provstiets præster
og en række læge medlemmer.
Provstiudvalget er menighedsrådenes nærmeste tilsynsmyndighed og har til opgave at føre tilsyn
med menighedsrådene i økonomiske, forvaltningsmæssige og administrative anliggender.
Provstiudvalget rådgiver menighedsrådene om personaleforhold og har en koordinerende
funktion i forbindelse med ønsker om og behov for tværgående opgaver – f.eks. indkøb,
kirkekalkning o. lign.
Provstiudvalget har især brug for kompetencer inden for områderne økonomi, bygninger,
personale og ledelse.
3. Redegørelse for stiftsrådets virksomhed
HO redegjorde for stiftsrådets virksomhed på basis af den uddelte flyer ”Stiftsråd”.
Stiftsrådet befinder sig et niveau højere oppe i hierarkiet end provstiudvalget. Stiftsrådet består
af biskoppen og domprovsten, der begge er fødte medlemmer, én repræsentant for stiftets
provster, 3 repræsentanter for stiftets præster og en menighedsrepræsentant fra hvert provsti.
LG, der har siddet i rådet siden 2000, fortalte, at Stiftsrådets hjemmeside kan tilgås via Stiftets
hjemmeside. Stiftsrådet afholder møde minimum 4 gange pr. år. Hvis man sidder i
forretningsudvalget, er der yderligere 4 årlige møder.
Stiftsrådet har til opgave at understøtte det lokale kirkelige liv samt fungere som et
inspirationsforum for menigheder og biskop. Stiftsrådet har også til opgave at fastlægge stiftets
udvalgsstruktur og kan udskrive et bindende stiftsbidrag fra kirkekasserne til aktiviteter i det
enkelte stift. En del af midlerne bruges til efteruddannelse af præster samt understøttelse af en
postdoc studerende.
Stiftsrådet varetager endvidere forvaltning af gravstedskapitalerne og rådgiver biskoppen i
kirkelige forhold – f.eks. struktur, kirkelige fællesopgaver – og er med i dialogen om fordeling af
præstestillinger. Stiftsrådet har en repræsentant i Folkekirkens Nødhjælps råd. Udvalg nedsættes
ad hoc til nødvendige opgaver. Stiftsrådet arbejder også med tiltag til uddannelse af frivillige. Der
kan søges støtte til bogudgivelser, rejser, teaterforestillinger osv.
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4. Gennemgang af reglerne for valg til provstiudvalg og stiftsråd
Leif Kerstens redegjorde for reglerne for valg til provstiudvalg og stiftsråd. KM har udsendt et
cirkulære, der bestemmer, hvornår der skal være valg, og hvordan det skal foregå. Den aktuelle
dagsorden er således fastlagt af KM.
Ordinært valg til provstiudvalg skal foretages inden udgangen af oktober 2017. Valget gælder fra
1. november, og funktionsperioden er 4 år.
Forud for valget skal provstiudvalget indkalde til et offentligt møde, der skal afholdes i perioden
14. august til 3. september 2017. På dette møde vælges den valgbestyrelse, der har ansvaret for
valg til provstiudvalg og valg af menighedsrepræsentanter til stiftsrådet. Valgbestyrelsen skal
bestå af 3 medlemmer af menighedsråd i provstiet. På mødet skal det også besluttes, hvor mange
læge medlemmer der skal vælges til provstiudvalget.
Alle MR-medlemmer har valgret til PU. PU har en valgt præsterepræsentant, der vælges af de
fastansatte sognepræster.
Sidste frist for indlevering af kandidatlister på provstikontoret er 11. september 2017 kl. 19.00.
Hvis der kun er indleveret en kandidatliste vedr. valg af læge medlemmer, aflyser valgbestyrelsen
afstemningen om valg af læge medlemmer.
Valgbestyrelsen sørger for udarbejdelse af stemmemateriale.
Mellem d. 2. oktober og d. 16. oktober skal der på et MR-møde afholdes en afstemning, hvor hvert
medlem afgiver sin stemme. Det enkelte MR-medlem må stemme blankt eller på kandidater.
Valgbestyrelsen skal senest 24. oktober 2017 offentliggøre resultatet af afstemningsvalget.
Eventuelle klager over afstemningsvalget skal være indgivet til biskoppen senest den 24. oktober
2017.
Valg til Stiftsrådet sker efter samme regler som ovenfor.
5. Fastsættelse af antal læge medlemmer til provstiudvalg, jfr. § 1
Det siddende PU anbefaler, at antallet af læge medlemmer fastholdes på 4. Der kan være op til 8
medlemmer. PU´s anbefaling blev godkendt, hvorfor der vælges 4 medlemmer under pkt. 7.

AARHUS VESTRE PROVSTI
Provstiudvalget Engdalsvej 1, 8220 Brabrand
Tel. 8625 1861
www.aavp.dk
aarhusvestre.provsti@km.dk
www.fiaav.dk
6. Valg til valgbestyrelse for valg til provstiudvalg og menighedsrepræsentant til stiftsråd.
Valgbestyrelsen skal bestå af 3 medlemmer og vælger selv sin formand.
Provsten er sekretær. Chr. Paulsen (Sdr. Årslev), Erik Berre Eriksen (Helligånd), Niels M. Mathiesen
(Hasle) blev valgt til valgbestyrelsen.
7. Drøftelse og evt. opstilling af kandidater til hhv. valg af menighedsrepræsentanter til
provstiudvalg, valg af præsterepræsentanter til provstiudvalg og valg af
menighedsrepræsentant til stiftsråd.
Præsterepræsentanten, Henrik Oest, blev valgt af præsterne på et separat møde.
Der skulle vælges 4 medlemmer. PU foreslog, at hvert medlem har 3 stemmer – halvdelen plus 1.
Forslaget blev vedtaget. Ved afstemningen havde alle MR-medlemmer valgret, og stemmesedlen
skulle udfyldes med 3 navne for at være gyldig. De 4 kandidater, der fik flest stemmer, ville blive
valgt.
Alle siddende medlemmer ønskede genvalg.
Øvrige kandidater: Michael Pedersen, Møllevang.
En mødedeltager ønskede oplyst, om PU er sammensat helt tilfældigt, da kun nogle få kirker er
repræsenteret i udvalget. HO oplyste, at han selv er repræsentant for præsterne og ikke for
Helligåndskirken. Han understregede, at PU-medlemmerne ikke repræsenterer bestemte sogne,
men alle MR.
En anden mødedeltager gav udtryk for, at en løbende udskiftning af PU-medlemmerne med f.eks.
2 ad gangen og indførelse af en slags ”lærlingeordning” ville være en god ting. HO oplyste, at det
ikke ville være muligt aktuelt, da man på mødet allerede var for langt fremme i valgproceduren.
Resultat af afstemningen:
Lis Glibstrup:
41 stemmer
Leif Kerstens:
32 stemmer
Poul Langagergaard:
28 stemmer
Knud N. Mathiesen:
14 stemmer
Michael Pedersen:
17 stemmer
KNM blev dermed førstesuppleant.
Det blev tilkendegivet, at det ikke var et valg, der lige var blevet gennemført, men derimod et
prøvevalg, hvilket HO bekræftede.
KNM kan opstille sin egen liste herefter. KNM ønskede ikke at fremsætte en tilkendegivelse herom
på mødet, men trak sig som suppleant.
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Der skulle derfor findes 4 suppleanter. Jonna Ostersen og Christian Erikstrup blev foreslået, men
begge takkede nej.
Christian Paulsen, Sdr. Årslev, stillede op som suppleant.
HO oplyste, at de øvrige suppleanterne skal findes inden d. 1. november.
LG gjorde opmærksom på, at hvis man stiller op, stiller man ikke kun op som suppleant, men er
med i valget, hvis der bliver et valg.

HO er på et provstikonvent blevet valgt som præsterepræsentant i PU.
LG trak sig som repræsentant i Stiftsrådet.
Chr. Paulsen, Sdr. Årslev, stillede op til Stiftsrådet.
Niels M. Mathiesen, Hasle, blev valgt som suppleant.

Eventuelt:
Per Godsk, Aaby, gjorde opmærksom på, at der gennemføres ekstra DAP-kursus i Aaby mandag d.
2. oktober kl. 18.30 – 22.00. Yderligere oplysninger fremgår af Landsforeningens hjemmeside.
Deltagelse koster 160 kr., der kan afholdes af menighedsrådenes kasse.
HO fortalte om besøg af præster fra Celle i Tyskland i næste uge.
PL informerede om, at Åby, Gellerup og Helligånd er udpeget som testsogne i overgangen til
Kaboo. Alle skal i begyndelsen af november køre på Kaboo.
LG takkede for deltagelsen i mødet og gav udtryk for ønsket om, at vi må få et godt valg.
Referat:
HWO/HO/LG

