Offentligt møde om valg til provstiudvalg
Hjørring Nordre og Søndre Provstier
Dato:
23. august 2017 kl. 19.00
Sted:
Sindal Sognegård
Deltagere: Provst Winnie Nørholm Rischel, Provst Thomas Reinholdt Rasmussen, Hjørring Fælles
Provstiudvalg samt repræsentanter fra menighedsrådene i Hjørring Nordre og Søndre
provstier

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Redegørelse for provstiudvalgets virksomhed
Redegørelse for stiftsrådets virksomhed
Gennemgang af reglerne for valget
Fastsættelse af antal læge medlemmer til provstiudvalg
Valg af valgbestyrelse
Drøftelse og eventuel opstilling af kandidater

Referat:
Provst Winnie Rischel bød velkommen til aftenens møde om valg til provstiudvalg og stiftsudvalg og
udtrykte glæde over de mange fremmødte (90 tilmeldte). Efter fællessangen (nr.332) åbnede Winnie
mødet med en introduktion til arbejdet i et provstiudvalg og vigtigheden med et godt og fungerende
udvalg som man har haft indtil nu. Jens Peter Madsen kunne desværre ikke være tilstede, da han var ude
at høste. Det siddende provstiudvalg er et fælles udvalg for hele Hjørring kommune og Læsø. I det
daglige er det en fordel at være slået sammen, og det kan ikke mærkes til møderne, om det er nordre el
søndre, da det er meget solidarisk og velfungerende.
Ad 1. Valg af dirigent
Det siddende provstiudvalg foreslog formanden for Sindal menighedsråd Ole-Jan Staun-Pedersen som
dirigent af aftenens møde. Dette blev enstemmigt vedtaget.
Ole-Jan Staun-Pedersen takkede for valget, og startede ud med at gå videre til aftenens næste punkt
Ad 2. Redegørelse for provstiudvalgets virksomhed v/Gert Frederiksen
Kirkeministeriet har godkendt, at der er et fælles provstiudvalg med 2 provster i Hjørring. Det fælles
provstiudvalg består af de 2 provster, 6 læge medlemmer og 1 præsterepræsentant. De læge medlemmer
er 3 fra Nordre og 3 fra Søndre. De varetager det overordnede ansvar for økonomien i provstiet. Med
kirkeskatten på 1,19% medfører det omkring 100 mio. at administrere. Provstiudvalget meddeler
ligningsbeløb til kommunen, administrerer 5 % puljen til uforudsete udgifter, godkender regnskab,
budgetter, sagsbehandler bygge, anlæg og restaureringsopgaver i samarbejde med stiftet, eksterne
konsulenter og egen byggesagkyndig. Er med til at anbefale lån og indstille til at lånene optages. Dette
sker på møderne som også er offentlige. Møderne holdes på provstikontorerne i Hjørring og Sindal.
Beslutningerne fra møderne bliver offentliggjort på provstiets hjemmeside. Dagsorden m.m. bliver
udarbejdet af provsterne og deres sekretærer. Der afholdes ca.11 møder om året samt 3-4 heldagsmøder
med budgetarbejde, hvor man på det første møde gennemgår regnskab og laver et udkast til budgettet og
senere indgår der budgetønsker. Der er 2 budgetsamråd med deltagelse af alle menighedsråd henholdsvis i
maj og august/sept. Der kan man også ud over budgettet tage stilling til nye tiltag i budgettet. Man har
f.eks. i dag Skole-Kirke-Tjenesten og fælles personalekonsulent og det har været drøftet at tage
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Folkekirkens Familiestøtte med på programmet. Derudover holdes der årlige provstesyn på folkekirkens
bygninger, hvor medlemmer af udvalget kan deltage efter ønske og behov. Da provstiet er meget stort
med mange kirker, er der som regel lange dagsordener med op til 30-40 punkter. Møderne forløber
effektivt på en måde, så man altid når til bred enighed.
I den forløbne periode har man taget afsked med to provster Lars-Eric Stephansen og Ole Dybro i 2015.
Man var spændte på de to nye provster, men man har fået to dygtige provster med Winnie Rischel i
Nordre og Thomas Rasmussen i Søndre. De er kommet godt ind i tingene og har som de forrige provster
fordelt opgaverne imellem sig. Winnie Rischel tager sig fortrinsvis af bygningerne og Thomas Rasmussen
står for økonomidelen. Provstiudvalget er meget tilfredse med samarbejdet.
Af større sager kan der nævnes, at Astrup har fået ny velfærdsbygning, nyt orgel i Bindslev, BjergbyMygdal har fået ny præstebolig, ombygning af kirkecenter i Hirtshals, indvendig istandsættelse af kirken i
Lyngby, ombygning af præstegård i Løkken, indvendig renovering af kirken i Byrum på Læsø, nyt
varmeanlæg i Hørmested, istandsættelse af præstebolig og restaurering af kirkegårdskontoret i Sct.
Catharinæ, istandsættelse af præstebolig og ny sognegård i Sindal, nyt tag over koret i Sejlstrup,
ombygning af sognehus i Tornby, nyt tag på kirken i Tversted, renovering af kirke i Vejby, nyt orgel og
renovering af tårnrum i Vrensted, nyt tag på præsteboligen i Vrejlev, renovering af præstebolig samt ny
klokke i Vrå. Der har været nok at se til i den forgangne periode, og så er disse projekter måske kun en
del af det. Andre sager som udvalget tager sig af er f.eks. ændring af kirkegårdsvedtægter, godkendelse af
forpagtningsaftaler, fredningssager, opdatering af kirkegårdstakster, ændringer på kirkegårde, udtalelser,
samarbejdsaftaler mellem sognene, klagebreve fra gravstedsejere, sognenes kvartalsrapporter og
protokoller til gennemgang fra revisionen.
Med hensyn til kommende sager så foreligger der en prioriteringsplan, så der vil være nok at tage fat på.
Herefter takkede Gert Frederiksen for godt samarbejde, og Ole-Jan Staun-Pedersen opfordrede til
spørgsmål. Her kom der dog ingen.

Ad 3. Beretning fra Stiftsrådets virksomhed v/ Gert Frederiksen
Da Jens Peter Madsen ikke kunne være tilstede var det Gert Frederiksen, som kort orienterede om
Stiftsrådets opgaver, hvor de begge pt. sidder. Stiftsrådets formål er at understøtte det lokale kirkeliv.
Hovedopgaven er at igangsætte kirkelige aktiviteter, kommunikation ml stifter, menighedsråd og præster
og udviklingsopgaver i stiftet, udviklingsopgaver inden for kristendom og diakoni samt IT og medier.
Disse aktiviteter finansieres via det bindende stiftsbidrag, som for tiden udgør 0,6 % af den kirkelige
ligning i Aalborg Stift hvilket svarer til 3,7 mio. Stiftsrådet har desuden nedsat en række udvalg, der
arbejder med forskellige fælles kirkelige opgaver. Stiftsrådet bestyrer kapitalerne, administrerer udlån til
sognene og indlån, ligesom de behandler indkomne ansøgninger om tilskud fra stiftsmidlerne.
Hvis man har kapitaler stående f.eks. efter et salg, så kan man overveje om de kan bruges til projekter i
stedet for at låne.
I stiftsrådet sidder der 14 repræsentanter. En repræsentant fra alle provstier i stiftet. Præsterne har 3
repræsentanter i rådet og provsterne har 1 repræsentant. Biskoppen og domprovsten er fødte medlemmer.
Møderne ledes af formanden og et forretningsudvalg. Der deltager også folk fra stiftsforvaltningen i form
af sekretær, bogholder og jurist samt evt. en mediemedarbejder. Der afholdes 5-6 møder om året samt et
årligt fællesmøde for stiftsrådene i Danmark. Møderne foregår i Bispegården og ledes af formanden i
samarbejde med forretningsudvalget. Møderne varer ca. fra 15.30-18.00 og afsluttes med mad. Der er
som regel 8-10 punkter på hvert møde såsom drøftelser fra udvalg og høringer, orienteringspunkter fra
biskop samt fra udvalgsmedlemmer.
Herefter åbnede dirigenten op for spørgsmål, men der kom dog ingen.
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Ad 4: Gennemgang af reglerne for valget v/provst Thomas Reinholdt Rasmussen
Thomas Reinholdt Rasmussen orienterede om reglerne for valg til provstiudvalg og stiftsråd.
Den periode man går ud af er den første periode med en præsterepræsentant i provstiudvalget. Derfor skal
der også vælges en præst, men dette klarer præsterne på et andet tidspunkt. Præsterne har dog stemmeret
på aftenens møde, og dette gælder for alle som hører til et menighedsråd. Men valgbar er alle der opfylder
kravene til at stille op til menighedsrådet. Dette betyder, at for at sidde i provstiudvalget skal man ikke
nødvendigvis sidde i et menighedsråd. Der bliver udarbejdet en liste til udvalget men ellers er sidste frist
for indsendelse af kandidatlister mandag den 11. september 2017 kl 19.00 til valgbestyrelsen, som også
skal nedsættes. Provstiudvalget har en forestilling om at hæve antallet til udvalget til 3 repræsentanter fra
Nordre fastland 3 fra Søndre og 1 fra Læsø. Dette skal der træffes afgørelse om. Dvs. i alt 7 personer, 1
præst og 2 provster, så udvalget bliver på 10 i alt. Hvis det kan lade sig gøre med en kandidatliste i aften,
skal det besluttes, om den skal være en prioriteret eller sideordnet liste. Der behøver ikke at være stillere
for at stille op. Sidste frist er 11. september 2017. Hvis der er flere som indleverer lister, så bliver der
afstemning i perioden 2.-11. oktober 2017 på menighedsrådsmøder. Det bliver offentliggjort den 24.
oktober 2017, og det nye provstiråd tiltræder 1. november 2017. Dette var en kort redegørelse for
afstemningsreglerne. Det er vigtigt at huske, at valgbarhed og ret ikke nødvendigvis er sammenfaldende,
Man kan godt stille op uden at sidde i et menighedsråd.
Ole-Jan Staun-Pedersen gik herefter videre med fastsættelse af antal læge medlemmer til provstiudvalget.
Her indskød Winnie Rischel, at der pt.er 6 læge medlemmer, men da Læsø er et ligningsområde for sig
selv, så giver det god mening at de også har en repræsentant. Forslaget gik på 3 læge medlemmer fra
Nordre fastland, 3 fra Søndre og 1 fra Læsø, Her opfordrede Ole-Jan Staun-Pedersen forsamlingen til at
stemme ved håndsoprækning. Ingen stemte imod – forslaget blev vedtaget!

Ad 6: Valg af valgbestyrelse
Her informerede Winnie Rischel om, at man skal være medlem af et menighedsråd og foreslog følgende
medlemmer fra provstiudvalget, som også er medlemmer af et menighedsråd.
Forslag:
 Per Harfeld
 Mogens Sørensen
 Henrik Lund
 Thomas Rasmussen som sekretær
Det blev vedtaget, at ovennævnte 3 personer udgør valgbestyrelsen. Sekretær for valgbestyrelsen er
provst Thomas Reinholdt Rasmussen, e-mail: trr@km.dk
Herefter nævnte Thomas Rasmussen lige kort, at de opstillede kandidater skulle huske at skrive under!

PAUSE
Ad 7: Drøftelse og evt. opstilling af kandidater
Beslutning: Der opstilles 3 repræsentanter fra Hjørring Søndre Provsti og 3 fra Hjørring Nordre
Provsti (fastland) samt 1 repræsentant fra Læsø.
Det nuværende provstiudvalg:
Formand Gert Frederiksen – modtager ikke genvalg
Næstformand Jens Peter Madsen – vil gerne fortsætte
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Lisbeth Waaentz – Læsø – modtager ikke genvalg
Mogens Sørensen – vil gerne fortsætte (søndre provsti)
Henrik Lund – vil gerne fortsætte (søndre provsti)
Per Harfeld – Bindslev – vil gerne fortsætte (nordre provsti)
Ole-Jan Staun-Pedersen gik herefter videre til det sidste punkt, hvor forslagene i første omgang skulle
komme fra forsamlingen – ellers måtte provsterne spørges.
Kandidatforslag til Læsø?



Læsø menighedsråd pegede på Heidi Strøm til provstiudvalget
Som stedfortræder for Heidi Strøm – Jan Bierberg

Ole-Jan Staun-Pedersen fortsatte med kandidatforslag til Hjørring Nordre?
Her rejste formanden for Sct. Olai sig for at komme med en indvending;
Kurt Madsen fra Sct. Olai gav udtryk for, at det måske var bedre at dele mødet op i to, så Nordre og
Søndre kunne gå hvert til sit og diskutere. Dette blev vedtaget og Nordre gik ind i et andet lokale.
Efter et stykke tid var folk igen samlet i salen.
Thomas Rasmussen informerede om, at der var opstillet 4 kandidater i Søndre med efterfølgende
afstemning:
Kandidatforslag til Hjørring Søndre?
 Henrik Lund
 Erik Kristensen
 Mogens Sørensen
 Suppleant Arne Blichfeldt

Kandidatforslag til Hjørring Nordre?
 Grethe Bork Kristoffersen
 Jens Peter Madsen
 Per Harfeld

Ole-Jan Staun-Pedersen informerede om, at der ikke var valgt suppleanter for Hjørring Nordre. Disse kan
dog vælges efterfølgende. Det betød genvalg for Henrik Lund, Mogens Sørensen, Per Harfeld og Jens
Peter Madsen. De valgte medlemmer rejste sig, og der blev klappet. Efterfølgende var der en kort
præsentationsrunde, da alle ikke kendte de valgte medlemmer af provstiudvalget.
Herefter skulle man beslutte, om listen skulle være sideordnet eller prioriteret? Det er vigtigt, da der kan
komme en liste mere. I følge lovgivningen skal det besluttes på mødet.
Forklaring:
Sideordnet betyder side om side så man er helt lige
Prioriteret er rækkefølgen 1 2 3 4 så den der står først bliver valgt først
Der blev lavet 1 liste ud fra den interne beslutning om 3+ 3+ 1. Det er klogest at lave en sideordnet liste,
hvis der skulle komme en liste mere, da den interne liste så vil blive sprængt.
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Så blev det præsternes tur anført af Bjarne Hougaard. Præsterne havde valgt at bakke op om Kirsten
Sinding som 1 prioritet og René Højgaard Olsen som suppleant.
Bjarne Hougaard sidder i Stiftets strukturudvalg og opfordrede til at møde op den 5. september 2017 til
møde i Sct. Olai sognegård om strukturen. Man vil diskutere udviklingen i stiftet, flugt fra
landdistrikterne til byerne, betydning for økonomi osv. Det er en debat som vil fylde meget på mødet
samt projektet om at tælle deltagere til diverse arrangementer. Dette vil Christen Staghøj Sinding fortælle
om. Hvis man er forhindret, så er der også møde den 29. oktober 2017 i Folkekirkens Hus og den 12.
september 2017 i Fjerritslev.
Stiftsråd:
Aftenens dirigent gik videre til punktet om valg til stiftsrådet, hvor der skal vælges 2 personer. Hvis man
er valgbar til menighedsrådet, så kan man vælges til stiftsrådet. Det påstås, at det er lettere, hvis det er
medlemmer af provstiudvalget som også tager disse poster. Det vil gøre nogle ting nemmere, men det er
ikke en absolut nødvendighed.
De nuværende medlemmer af stiftsrådet består pt. af Gert Frederiksen og Jens Peter Madsen. Gert
Frederiksen stiller ikke op igen men Jens Peter Madsen genopstiller gerne og blev også foreslået nede fra
salen. Der skal være en repræsentant fra Nordre og en fra Søndre provsti. Kurt Madsen foreslog Mogens
Sørensen som takkede ja, da der ikke var andre, som meldte sig.
Der var blevet spurgt om provstiets holdninger, men dette blev ikke diskuteret yderligere.
Peder Madsen efterspurgte suppleanter til stiftsrådet? Der blev valgt to suppleanter.
Mogens Sørensen foreslog Henrik Lund som suppleant for Søndre. Grethe Bork Kristoffersen blev
foreslået fra Nordre. Begge accepterede.
Ole-Jan Staun-Pedersen lukkede mødet, og Winnie Rischel takkede dirigenten og alle for engagementet i
løbet af aftenen. Herefter blev der sunget en aftensang (nr. 537), og Winnie Rischel takkede efterfølgende
sekretærerne, Lisbeth Waaentz for de mange rejser, hendes gode forberedelse og engagement samt Gert
Frederiksen for et utroligt kompetent og samvittighedsfuldt formandskab med forberedelse uden
sidestykke. Tusind tak!
Tak for i aften!

Ref. hebp, 29.08.2017
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