Hillerød den 23. august 2021.

Valg til Provstiudvalg og valg til Stiftsråd 19.8.2021
Engholmkirken, Engholm Kirkevej 1 3450 Allerød.
Referat
Deltagere: Ole Neerup provstiudvalget, Lisbeth Dilling Nørre Herlev, Jonas Thy Østengaard
Engholm, Charlotte Chammon Nørre Herlev, Annette Dragsdahl Præstevang, Nina Jokumsen
Præstevang, Kirsten Aunstrup Nødebo-Gadevang og provstiudvalget, Jens Christian Christiansen
provstiudvalget, Ingelise Hansen Strø-Gørløse, Annemarie Lund Præstevang og provstiudvalget, Jens
Præstholm Engholm, Anette Sonne Puggaard provstiudvalget, Tove Falk Engholm, Nils Wildschiødtz
Lausten Engholm, Kirsten Carstensen Frederiksborg Slotssogn, Eva Graff Mikkelsen Strø-Gørløse,
Verner Bech Ullerød sogn og stiftsrådsrepræsentant, provst Jørgen Christensen Frederiksborg
Slotssogn og provstiudvalget, Berit Opel Nørre Herlev, Ida Trier Engholm, Birgit Lindgreen
Engholm, provstisekretær Lone Paepke.
18 stemmeberettigede.
Ikke stemmeberettiget: Provstisekretær Lone Paepke, Anette Sonne Puggaard, Jens Christian
Christiansen, Ole Neerup.
Dagsorden for mødet er fastsat i ”Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og
stiftsråd”. (Bekendtgørelse nr. 1463 af 27.6.2021)
Indledning salme 7: ”Gud er Gud om alle land lå øde” dernæst indledte Jørgen Christensen.
De forsamlede kunne konstatere, at vi havde haft mulighed for at være flere, men nogle er forhindret
af menighedsrådsmøder hjemme, og det kan ligeledes opfattes som en ”tillidskultur”, at ikke flere er
mødt op.
1)

Valg af dirigent

Provst Jørgen Christensen blev valgt.
2) Redegørelse for provstiudvalgets virksomhed
Provsten redegjorde for arbejdet i provstiet og i provstiudvalget.
Provstiudvalget mødes i udgangspunktet ca. 1 gang om måneden. Corona har fyldt meget i
2020/2021. Men nu må vi synge sammen igen, og vi må sidde ved siden af hinanden.
Økonomi fylder meget i udvalgsarbejdet. Det er provstiudvalget, der fastsætter kirkeskatten, som ikke
har været ændret i mange år. I 2022 skal der fordeles 86.5 millioner, men heraf fragår en væsentlig
del til landskirkeskatten.

1

Provstiudvalget skal også forholde sig til de mange ønsker og tiltag, som de enkelte menighedsråd
gerne vil søsætte. Jørgen Christensen nævner et udpluk af opgaver, som er blevet løst de seneste år:
Ny præstebolig Allerød, Lynge har et stort varmeprojekt og en kirkerestaurering. Blovstrød har
ligeledes en kirkerestaurering i gang og nyt orgel m.v. Engholm har et stort tagprojekt.
I Hillerød er der kommet en tilbygning til Hillerød kirke, nyt tag på Frederiksborg Sognegård, nyt tag
på Nødebo kirke, og der arbejdes med udbygning i Ullerød osv.
Grønnevang kirke er færdigbetalt i denne provstiudvalgsperiode.
Provstikontoret har også en væsentlig opgave med HR-opgaver for menighedsrådene, men denne
opgaver ligger ikke i udvalget.
Provstiudvalget har tilsyn med menighedsrådene, at der ikke laves noget ulovligt. Der er provstesyn
og almindelige syn, hvor provstiudvalget skal behandle synsrapporterne og sørge for finansiering af
de opgaver, der ligger der.
Arbejdsmiljø er også en opgave, som udvalget skal holde fokus på. Derudover er provstiudvalget
tovholder på en række samarbejder:
Skoletjenesten
Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor
Drenge- og mandskoret
Kirkegårdssamarbejder
Sorggruppe
Aktivitetspuljer
Hillerød by og området ved Blovstrød udvides kraftigt. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder
med ideer for det nye område, Favrholm, hvor det nye supersygehus skal ligge.
En ny opgørelse viser, at der i en flerårig periode er kommet ca. 3.000 nye indbyggere til Allerød,
men der er blevet 100 færre medlemmer af folkekirken
I Hillerød er der kommet ca. 5- 6.000 nye indbyggere, men der er blevet 50 færre
folkekirkemedlemmer.
Det er en negativ udvikling, når vi tænker på kirken som helhed, men også når der tænkes
finansiering af fremtidens store opgaver.
3) Redegørelse for stiftsrådets virksomhed
Verner Bech, som har siddet i Stiftsrådet i 12 år, orienterede om arbejdet.
Stiftsrådet består af biskop og domprovst som fødte medlemmer. Dertil kommer en repræsentant for
stiftets provster, tre repræsentanter for stiftets præster samt en menighedsrepræsentant fra hvert
provsti. Stiftsadministrationen deltager også i møderne.
Stiftsrådets opgaver er bl.a.:
•
på menighedsrådenes vegne at styre kirkens og menighedsrådenes kapitaler.
•
Udskrive det bindende stiftsbidrag. Dette udgør kr. 3,5 million p.t. Midlerne bruges til
kommunikation, til formidling af kristendom samt en lang række andre projekter. For
indeværende er budgettet højere end det opkrævede stiftsbidrag, det sker for at nedbringe en
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•
•

•

ikke forbrugt kapital. Det skyldes bl.a., at flere projekter ikke er kommet i gang.
Fastlæggelse af stiftets udvalgsstruktur.
Stiftsadministrationen administrerer lån op til 20 millioner. Alle lån derover skal godkendes i
Stiftsrådet. Stiftsrådet fastsætter også ind- og udlånsrenten. Der er 305 millioner i
stiftskapitalerne, og de 253 er udlånt p.t. Samtidig er der givet tilsagn om lån og
restbevillinger for 80 millioner. Men det er ikke et problem, da stiftet kan låne af de andre
stifter.
Der er nedsat en lang række udvalg i Helsingør stift:
o
Diakoniudvalg
o
Ydre missionsudvalg
o
Udvalg for teologisk efteruddannelse
o
Medie og kommunikationsudvalg
o
Mellemkirkeligt udvalg
o
Støtteudvalget
o
Bibelselskabets stiftsudvalg
Der er ansat 8 konsulenter til varetagelse af nogle af ovenstående opgaver.
Der er møde 1. gang i kvartalet.
Charlotte Chammon spørger, hvorfor der er skåret ned på det religionspædagogiske område
og op for kommunikationsindsatsen, det er uforståeligt set i lyset af det faldende dåbstal.
Jørgen Christensen redegjorde for, at der var sket en omdefinering af konsulenternes opgaver.
Der er nu kommet en ny konsulent, der skal arbejde for samskabelse.
Verner Bech oplyste på mødet, at han har besluttet ikke at genopstille til Stiftsrådet.

4)

Gennemgang af reglerne for valg til provstiudvalg og stiftsråd
Gennemgang af reglerne ved Jørgen Christensen.
Ønsker man, at indlevere en anden kandidatliste end den som udfærdiges ved aftenens møde,
skal denne indleveres til valgbestyrelsen inden den 13.9.2021 kl. 16.00
Den aftale der foreligger i provstiet, hvor der vælges 3 fra Hillerød (2 medlemmer fra bysogne
og 1 medlem fra landsognene) og 1 fra Allerød, er en ikke lovbunden aftale. Der var på mødet
ingen indsigelser mod at fortsætte aftalen.

5)

Fastsættelse af antal læge medlemmer til provstiudvalg jf. §1
(”Til provstiudvalg vælges mindst 4 og højest 8 læge medlemmer samt 1 repræsentant for provstiets præster.
Antallet af læge medlemmer fastsættes ved stemmeflertal på det offentlige orienterende møde”).

Ole Neerup har siddet mange år i provstiudvalget, og i alle årene har der været 4 medlemmer.
Siden hen er udvalget blevet udvidet med en præsterepræsentant. Ole Neerup mener ikke, at
processerne bliver bedre af, at man bliver flere medlemmer.

3

Anette Sonne Puggaard ser fordelen ved få medlemmer, idet alle er nødt til at være forberedt.
Ingen kan ”gemme sig”. Det giver en forpligtelse at være få. Ida Trier giver udtryk for, at det
også må være nemmere for 4 at samles.
Provstiudvalget udgør 6 medlemmer inkl. provst og præsterepræsentant.
Annette Dragsdahl synes, det lyder fornuftigt med 4 men tilføjer, at det er vigtigt, at
kompetencerne er tilstede.
Der er i det nuværende provstiudvalg både syn for økonomi og syn for det kirkelige liv.
John Hansen, som opstiller fra Nørre Herlev, har erfaring inden for både håndværk,
tilbudsgivning og forsikringsforhold og Jens Præstholm, som opstiller for Engholm, har
ligeledes erfaring med tal, virksomhedsledelse m.v.
Der blev fremsat forslag om at fortsætte med 4 læge medlemmer.
Afstemningen var 18 stemmer for forslaget.
6)

Valg af valgbestyrelse, som har ansvar for valg af menighedsrepræsentanter og valg af
præsterepræsentant til provstiudvalg samt for valg af menighedsrepræsentant til
stiftsråd.

Kirsten Aunstrup Nødebo-Gadevang menighedsråd, Nina Jokumsen Præstevang menighedsråd og
provst Jørgen Christensen blev valgt. Kirsten Aunstrup som formand.
7) Drøftelse og eventuel opstilling af kandidater til henholdsvis valg af menighedsrepræsentant
til provstiudvalg, valg af præsterepræsentant til provstiudvalg og valg af
menighedsrepræsentant til stiftsråd.
John Hansen, Nørre Herlev og Jens Præstholm, Engholm stiller op til provstiudvalget.
Charlotte Chammon anbefaler John Hansen på Nørre Herlev menighedsråds vegne. John Hansen har
været formand de seneste 18 år. Han er uddannet tømmer og arbejder i dag med forsikring. Han er 58
år og har givet samtykke til opstillingen, da han er forhindret i at deltage i mødet. John Hansen har
tidligere været suppleant til provstiudvalget, men vil gerne træde aktivt ind i arbejdet.
Tove Falk anbefaler Jens Præstholm på Engholm menighedsråds vegne. Jens Præstholm har siddet 9
år i menighedsrådet og afløste Jens Christian Christiansen som kirkeværge for 7 år siden. Han har 20
års erfaring som uddannelseschef i Q8, han har senere arbejdet for ISS, og han har også været
selvstændig i 8 år. Jens Præstholm er 68 år gammel.
Anette Sonne Puggaard og Ole Neerup genopstiller.
Der blev ikke bragt flere kandidater frem.
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Forsamlingen besluttede enstemmigt, at kandidaterne skulle opstilles sideordnet på kandidatlisten.

Jonas Thy Østengaard vil gerne være suppleant for Jens Præstholm.
Valg af præsterepræsentant til provstiudvalget:
Annemarie Lund genopstiller som præsterepræsentant.
Der var ikke kommet input til andre kandidater, og der var ingen nye kandidater blandt de fremmødte
præster men opbakning til Annemarie Lund, som dermed opstilles som præsterepræsentant.
Suppleant for Annemarie Lund er p.t. Lene Riis-Westergaard.
Valg til Stiftsrådet:
Verner Bech genopstiller ikke som tidligere nævnt.
Nina Jokumsen, Præstevang menighedsråd, opstiller Annette Dragsdahl. Annette Dragsdahl har
siddet i menighedsrådet fra 2012, og hun har været formand fra 2015. Annette Dragsdahl vil arbejde
for, at kirken skal være udadvendt og ligeledes arbejde for, at der gøres noget ved det faldende
dåbstal. Meget af det som Annette Dragsdahl gerne vil arbejde med og for passer godt med den nye
strategi fra stiftet.
Marianne Mikkelsen var suppleant for Verner Bech, hvis ikke andre vil opstille som suppleant, er
Annette Dragsdahl velkommen til at spørge Marianne Mikkelsen igen.
Herefter blev kandidatlister udfyldt og afleveret til valgbestyrelsen.
Såfremt der ikke er indkommet andre kandidatlister inden den 13.9.2021 kl. 16.00 ser valgresultatet
således ud:
Provstiudvalg:
Ole Neerup, Anette Sonne Puggaard, Jens Præstholm, John Hansen, Annemarie Lund som
præsterepræsentant og provst Jørgen Christensen.
Til stiftsrådet: Annette Dragsdahl.

Med venlig hilsen
Jørgen Christensen
Provst
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