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Provstiudvalgets vision
Horsens Provstiudvalg ønsker at skabe gode rammer for besindelse, samarbejde og mod.
Besindelse:




Fokus på grundlaget for det hele: evangeliet, troen, kirken
Fokus på samfund og menneskeliv, så kirkelighed rimer på virkelighed
Fokus på målgrupper og brug af ressourcer, så vi henvender os til mennesker i alle aldre

Samarbejde, så det er:






tydeligt hvordan der prioriteres på sogneniveau, i sognesamarbejder eller på provstiniveau
let at indgå i samarbejde med kirken for relevante partnere
dynamisk at samvirke for menighedsråd og præster
attraktivt at være frivillig i folkekirken
meningsfyldt, frugtbart og velstruktureret at deltage i møder i kirken

Mod:






Mod til at være kirke
Mod til at holde fast i det enkle og centrale
Mod til at sætte tydelige pejlemærker for arbejdet
Mod til at gå nye veje
Mod til at skabe rammer for solidaritet

Provstiudvalgets mål for 2016-2020









at alle menighedsråd har en klar målsætning, der sikrer en bevidst prioritering af menneskelige
og økonomiske ressourcer. Provsti og menighedsråd samarbejder om rettidig omhu mht.
investeringsplaner, personalestrukturer og implementering af synsrapporter.
at der er tilbud om temaarbejde i hvert pastorat om
- arbejdet med målsætninger for sognet
- hvordan menighedsrådene får endnu mere ud af sine møder/udvalg.
at hjælpe menighedsråd der ønsker mere samarbejde om indhold eller drift, f.eks. indkøb,
ansættelser.
at gensidige vikarforpligtelser og/eller samarbejdsaftaler indarbejdes i alle fastansættelser.
at bidrage til at provstiudvalg og menighedsråd indgår i flere samarbejdsrelationer og projekter
med eksterne aktører.
at give mulighed for skræddersyede møder/kurser på provstiplan for menighedsråd eller
bestemte faggrupper.
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Brædstrup-Tønning-Træden-Grædstrup-Sønder Vissing Pastorat
Brædstrup Menighedsråd
Målsætning for hele valgperioden, der indgår i dette års budget.
Menighedsrådets arbejde ved Brædstrup Kirke er at skabe så gode vilkår som muligt for en levende,
vedkommende og nutidig forkyndelse af Jesus Kristus som verdens frelser. Det vil Brædstrup
menighedsråd sørge for ved at være kirke for mennesker i alle aldre, tilgodese de forskellige
kirkelige retninger i sognet bedst muligt samt styrke det frivillige kirkelige og folkelige arbejde.
Vore indsatsområder er:
o dåbsopfølgning ved etablering af kravle/tumlegudstjenester
o forøget indsats ifbm minikonfirmandundervisning
o hjælp og støtte til sognets konfirmandevents (lejre, landsindsamlinger,rollespil mm)
o økonomisk og frivillig støtte til det diakonale- og missionale arbejde i sognet med flygtninge og
indvandrer (Kulturcafé, flygtningeinitiativer på lokal-, provsti-, stifts og landsplan samt
dåbsoplæring)
o understøtte det kirkelige arbejde ifbm fejring af jul ved deltagelse i kirkens daglige julekalender
for børn og barnlige sjæle i december
o styrke og videreudvikle den gudstjenestelige fejring af de kirkelige højtider (Påske med
Skærtorsdags aftens fællesspisning i kirken, Langfredag med nutid musik ledsaget af læsninger
mv)
o medudvikle og deltage i nye gudstjenesteformer som kirkegårdsvandringsgudstjenester
o fastholde og deltage i Halloween, som et årlig tilbagevende bibelfortællingsevent med
afsluttende gudstjeneste i kirken, hvor præster, medarbejdere, menighedsråd og frivillige
samarbejder
o deltage aktivt i samarbejde de folkelige foreninger imellem ved bl.a. Grundlovsarrangement i
Folkeparken
o afholde ”Kirkedage for dig”, en foredragsrække med kirkeligt og folkeligt indhold
o støtte og deltage i Aktivitetsudvalgets arbejde med koncerter og foredrag
o hjælpe med afholdelse af Ældregudstjenesterne både i kirke og sognehus
o støtte arbejdet med plejecentergudstjenesterne
o deltage og støtte arbejdet med landsindsamlinger for Folkekirkens Nødhjælp og Kirkens
Korshær
o fastholde de kirkelige indsamlinger på relationen til den nære og den fjerne virkelighed
o tale kirkens arbejde op, således det lokale engagement styrkes og lysten til deltagelse i
menighedsrådsarbejde fremmes
Yderligere ønsker menighedsrådet forsat at udvikle og styrke vores kirke til en moderne arbejdsplads,
hvor:
o medarbejdernes lyst og mulighed for efteruddannelse prioriteres
o opdatering af og opfølgning på vores personalepolitik
o udvikling af fleksibilitet indenfor de forskellige jobområder
o bedst mulig udnyttelse af ressourcer til gavn for arbejdsglæde og resultatorienterethed
o konstruktivt samarbejde mellem sognene i pastoratet
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Ligeledes ønsker vi at styrke og lette samarbejdet i pastoratet: Brædstrup-Tønning-TrædenGrædstrup-Sdr.Vissing på følgende måder:
- fælles administration gennem ansættelse af administrationsmedarbejder, som varetager:
o etablering og vedligeholdelse af fælles hjemmeside
o etablering og vedligeholdelse af fælles kalender for alle medarbejdere og præster
o annoncering og andet publicering omkring pastoratet
o udsendelse af dagsordner, opfølgning på dagsordner og sagslister
o administrationshjælp for Pastoratets fællesråd, forretningsudvalg, præstegårdsudvalg og
aktivitetsudvalg
Fælles kirkelige initiativer og arrangementer som:
o Pastoratdag med skiftende overordnet tema mhp at indgå i lokalsamfundenes aktuelle og
overordnede problemstillinger med relevant kirkeligt arbejde
o fælles konfirmandevents hvorigennem den kirkelige undervisning styrkes
o styrke samarbejdet omkring babysalmesang i kirkerne
o etablere fælles kravle/tumlegudstjenester for aldersgruppen 1-3 år samt deres forældre

Tønning-Træden Menighedsråd
Formål for Menighedsrådets arbejde ved Tønning- Træden kirker
Ud fra menighedsrådsloven bekendtgørelse om almindelige bestemmelser om sognets kirkelige og
administrative anliggender, der styres af menighedsrådet og at det påhviler menighedsrådet at
virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse er Tønning-Trædens menighedsråd
Vision:
Skabe rammerne for en moderne og nyskabende kirke, der styrker fællesskabet i
lokalområdet.
Mål:
o Samarbejde med lokale råd og/eller kirkens personale om:
- Friluftsgudstjeneste ved Landsbyfesten
- Udendørskoncert
- De 9 læsninger – ved lokale kræfter
o Støtte arbejdet med minikonfirmander på friskolen
o Tilbud om hjælp og støtte ved arrangementer for konfirmander
o Bruge kirkerne til foredrag, kunstudstillinger og koncerter
o Være opsøgende om lokale arrangementer
o Gennem musik, pyntning og andet understøtte kirkens højtider
o Støtte menighedsplejen, kirkens Korshærs varmestue i Horsens og Møltrup Optagelseshjem
o Gennem APV og MUS arbejde for at trivsel kontinuerligt optimeres for personalet
o At optimere kommunikation/information om arrangementer og møder gennem brug af lokale
medier, lokalnytten, face book gruppen og hjemmesiden for Tønning-Træden.dk
o Omlægning af kirkegårde
o Restaurering af alterbillede i Tønning 2017
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o Nyt tag på Træden kirkes tårn i 2018
o Indkøb af messehagler
o Indvendig kalkning/vedligeholdelse af begge kirker 2019/20

Grædstrup Menighedsråd
Kirkens opgave er at forkynde Jesus Kristus som verdens frelser, sendt af Gud til jorden
for at videregive Guds kærlighed.
Denne forkyndelse skal som sigte have at bygge bro mellem det moderne menneske, dets daglige
liv og livsbegivenheder og evangeliets budskab. Det er Grædstrup Kirkes mål at tale evangeliet ind i
menneskers liv og skabe tillid, forståelse og tro hos alle livsaldre.
Kirkens forkyndelsen skal sigte både mod ordets forkyndelse og mod diakoni, så forkyndelse og
medmenneskelighed supplerer hinanden.
Både Grædstrup Kirke og kirkens menighedsråd ønsker at virke for menighedens liv og vækst
gennem et åbent og samlende fællesskab, hvor omsorg og engagement er en naturlig del af mødet
med menighedens medlemmer.
Vi vil løbende:
1. Udbygge og forny gudstjenester
2. Gøre højtidernes gudstjenester festlige og vedkommende
3. Holde foredragsaftner med aktuelle emner
4. Afholde koncerter
5. Styrke sangtraditionen, så salmer - nye som gamle - er kendte
6. Deltage i Sognefesten hvert år i juni.
Særlige indsatsområder
Med særligt henblik på børn og unge vil vi:
1. Give en konfirmandundervisning med mange gode oplevelser og aktiviteter
2. Udbygge samarbejdet med sognets Grundtvig-Koldske Friskole
3. Holde familiegudstjenester på hverdagsaftner med spisning.
4. Ved tilbud om babysalmesang.
5. Tilbyde Kirke for Børn og Minikonfirmandundervisning
6. Legestue og kor.
Vigtige arbejdsområder for menighedsrådet:
o At der er et godt og sundt arbejdsklima i kirken, så personalet trives og opmuntres til
at yde en solid arbejdsindsats.
o Fremme at en øget del af budgettet bruges til kirkelige aktiviteter.
o Indgå konstruktivt i pastoratets samarbejde med respekt for de stedlige traditioner.
o At styrke og udbygge samarbejdet om kirkelige aktiviteter med Sdr. Vissing Sogn
o At bakke op om fælles aktiviteter i provstiet.
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Kirken:
o Kirken skal være åben og imødekommende overfor alle mennesker.
o Kirken er bevidst om sin opgave som kulturbærende.
o De kirkelige værdier bevares og aktualiseres ind i vor tid.
o Det skal sikres, at der til stadighed er formålstjenstlige og velholdte lokaler, både til afvikling af
kirkelige aktiviteter, og således at kirkens ansatte og menighedsrådet kan afvikle møder under
passende forhold.
o Bygningerne skal altid vedligeholdes og fremstå i god stand, således at de til stadighed udgør
den bedst mulige ramme for kirkelige handlinger og andre kirkelige aktiviteter samt udgøre en
tidssvarende og sikker arbejdsplads for kirkens ansatte.
Sognelokaler:
o Det er vigtigt at bevare et kirkeligt samlingssted i sognet, da der ikke er andre steder i nærheden
af kirken, hvor diverse aktiviteter kan holdes.
o Det er vigtigt, at kirke og sognelokaler kan bruges sammen, så det bliver naturligt for alle
aldersgrupper at komme i kirkerummet.
Kirkegården:
o Vi vil arbejde for at kirkegården, trods færre gravsteder, altid er pæn og velholdt i henhold til
udarbejdet projekt.
o Kirkegården skal altid kunne anvise fornøden plads til sognets begravelser.
o Kirkegården skal videreføres på en sådan måde, at kulturværdier på stedet og sognets
kirkegårdstradition bevares, samtidig med at det sikres, at der tages behørigt hensyn til, at
ændrede begravelsesskikke kan indpasses.

Sønder Vissing Menighedsråd
o Vi vil fortsat arbejde på at nedbryde grænser og gøre kirken og konfirmandstuen til et naturligt
mødested i byen. Vi arbejder fortsat på at udvikle gudstjeneste og kirkelige arrangementer. Vi
fortsætter med de traditionsrige arrangementer omkring jul, kyndelmisse, påske, St.
Bededagsaften, høstgudstjeneste, familiegudstjenester, hverdagsgudstjenester med spisning.
Derudover babysalmesang og arrangementer for børn.
o Større arrangementer afholdes sammen med Grædstrup og udgifterne deles.
o Som noget nyt laver vi Sct. Hans aften sammen med borgerforeningen, hvor kirken vil stå for bål
- tale og kaffe. Vi laver igen mad til fællesspisning i Fælleshuset.
o Vi ønsker en rummelig kirke for alle aldre og et godt sted at samles for menighed, personale og
menighedsråd.
Særlige indsatsområder:
o Indenfor en 5 års periode kan en renovering af varmeanlægget komme på tale.
o Automatisk ringning er ønskeligt.
o Udskiftning af traktor.
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Østbirk-Yding-Lundum-Hansted
Øtbirk Menighedsråd
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Yding Menighedsråd
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Lundum Menighedsråd
Det er Lundum Menighedsråds vision at drive en kirke, der har opdaterede bygninger og
andre fysiske aktiver (jord og skov), der understøtter det kirkelige arbejde.

Hansted Menighedsråd
Vi er et sogn i stor vækst.
Dels er der bygget en del boliger de seneste par år, og dels er der i den sydlige del af sognet
planlagt et helt nyt byområde som i løbet af en del år vil medføre at sognet bliver mere end
fordoblet.
Vi har et overordnet ønske om at øge antal af kirkegængere, samt øge antallet af arrangementer for
på den måde at få kontakt til så mange at nytilflytterne som muligt.
Sognet vil på denne måde gå fra at være en form for landsby-sogn til mere at være en form for bysogn.
Dette stiller store krav til fremtiden, men ved at vi allerede nu vil forsøge at få kontakt til mange at
tilflytterne, vil vi på sigt have større mulighed for også at få kontakt til de fremtidige sognebørn.
Vi har dog stadigvæk et stort ønske at tilgodese de trofaste nuværende kirkegængere /
sognebørn.
For at opnå en bedre fremtidig kontakt med sognets beboere, ønsker vi et tættere samarbejde med
de øvrige foreninger der er i Hansted-Egebjerg.
Ligeledes er det vores ønske at have et større samarbejde med Egebjerg-skolen, for på denne måde
at opnå tidlig kontakt til børn, unge mennesker samt deres forældre. Vi er pt i færd med at oprette
et børnekor.
Vores kirkesanger og organist vil i nært samarbejde med Egebjerg-skolen starte et kor op efter
sommerferien, dels for at få et kor som kan medvirke i, men også for derigennem at få mere
kontakt til forældre og andre pårørende.
Da det er vores ønske at øge antallet af kirkegængere, vil vi forsøge med et større antal af
gudstjenester som ikke fremstår som traditionelle gudstjenester.
For at nå flere mennesker og øge antallet af arrangementer vil vi forsøge at øge antallet
af frivillige så det ikke er menighedsrådet der kommer til at trække det store læs hele
tiden.
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Tamdrup-Nim-Underup-Føvling Pastorat
Tamdrup Menighedsråd
Tamdrup Menighedsråds målsætning for 2017/2018.
”kirken som møde med budskab/fællesskab” - Tamdrup Menighedsråd ønsker at styrke det
kirkelige liv, så kirkens arbejde dækker bredt i alle livets faser.
Gudstjenester og andagter
Det kirkelige liv søges styrket dels ved at fastholde den traditionelle højmesse, men også ved at
eksperimentere med alternative gudstjenesteformer og gudstjenestetider.
Vi vil arbejde med forskellige slags gudstjenester og andagter, herunder pædagogisk
forklaringsgudstjeneste, stille gudstjeneste og andagter på Tamdrup Plejecenter. Der holdes
udendørs gudstjeneste i forbindelse med sommerfesten i Lund.
Vi vil fortsætte med babysalmesang og pizzagudstjeneste for børnefamilien. Endvidere vil vi fejre
fem års dåbsjubilæum.
Vi vil oprette en ”strikke-gruppe”, som skal strikke dåbsklude.
Kulturelle arrangementer
Der tilstræbes to-tre koncerter om året. Koncerterne kan være med kræfter udefra eller med
kirkens egen organist og kirkesanger. Den ene koncert må gerne være med et "stort navn".
Koncerter kan arrangeres i samarbejde med foreninger i Tamdrup sogn, herunder og med unge
sognebørn (15- 18 årige). Endvidere arrangeres der koncerter i fællesskab i pastoratet.
Der tilstræbes, at der afholdes en række foredrag i løbet af året, evt. i samarbejde med foreninger i
pastoratet.
Der ønskes afholdt to-tre sangaftener om året i samarbejde med præst, kirkesanger og organist.
Det undersøges, om der er interesse for en læsegruppe.
Vi ønsker at fremme skole-kirkesamarbejdet
Vi støtter op om de aktiviteter, provstiudvalget arrangerer sammen med skolerne - f.eks. ”Jesus på
fængslet”
Vi ønsker, at kirken er synlig i dagligdagen – information
Tamdrup Kirkes hjemmeside skal være informativ og opdateres løbende, det samme gælder
Facebook og den lokale Landpost.
Kirken og andre bygninger
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Det er målet at fastholde en god vedligeholdelsesstandard i og omkring kirken og andre bygninger
på kirkegården.

Under forudsætning af at der gives midler fra Horsens Provsti, er nedenstående målsætningen for
2018:
o Tamdrup Menighedsråd har besluttet, at der i 2017/2018 skal foretages en total facade
”reparation/kalkning” af kirken, kapellet og graver-faciliteter.
Præstegården og konfirmandstuen
Efter en gennemgribende renovering af præstegården, konfirmandstuen og kontoret i 2017 vil vi
fremover sikre en løbende vedligeholdelse.
Arealerne og haven omkring præstegården og konfirmandstuen skal omlægges, så vedligeholdelsen
bliver nemmere.
Kirkegården
Der arbejdes konstruktivt med helhedsplanen for Tamdrup Kirkegård.
Under forudsætning af at der gives midler fra Horsens Provsti, er nedenstående målsætningen for
2018:
o Der er behov for at kapellet renoveres/ombygges (gammel toiletrum og depotrum fjernes).
Endvidere er der behov for nyt tag på kapellet.
o Der er behov for nye lampehoveder til kirkegårdsgangen (de gamle kan ikke repareres).
Personale
Målet er at sikre Tamdrup Kirke som en god og attraktiv arbejdsplads, der er præget af
engagement, ansvarlighed og stadig udvikling. En arbejdsplads hvor medarbejderne inddrages i
beslutningsprocessen, og hvor deres kvalifikationer styrkes og vedligeholdes gennem deltagelse i
relevante kurser og andre faglige møder og gennem samarbejde med kolleger.
Samarbejde med sognene i pastoratet i Tamdrup, Nim, Underup og Føvling
Vi vil have et konstruktivt samarbejde i pastoratets sogne, herunder samarbejde om afløsning ved
gudstjenester m.v., samt afholdelse af koncerter og foredrag.
Økonomi
Efter nogle år med stor fokus på økonomien, vil menighedsrådet nu have mere fokus på kirkelige
aktiviteter.
Det er fortsat målet, at Tamdrup Menighedsråd skal sikre, at der er likvid kapital til at håndtere
uforudsete udgifter og nye relevante aktiviteter.
Revidering af målsætningen for Tamdrup Menighedsråd
Målsætningen skal revideres primo hvert år af menighedsrådet.
Vedtaget på menighedsrådsmøde den 16. maj 2017

13

Nim Menighedsråd
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Underup Menighedsråd
Underup sogn er et udpræget landsogn, og vores eneste "fyrtårn" er Underup kirke, der er placeret
på et højdedrag 83 meter over havet, hvorfra man har udsigt til Danmarks tættest beliggende
gravhøje. Kirkebygningen indgår i et smukt samspil med de talrige gravhøje.
Mål:
o at bevare og styrke vores smukke kirke og skabe gode vilkår for det kristne budskab,
o at vores kirkegård fremtræder indbydende og velpasset,
o at tilbyde de gravstedsformer, der er behov for,
o at kirken belyses m. led-lys fra 1. søndag i advent til 1. april,
o at arbejde for et parkområde på kirkegårdens nordlige del, hvor der er udsigt til gravhøje og
søer.
o at styrke båndet mellem kirke og lokalsamfund (Godt Naboskab) med bl.a. udegudstjenester og
andre arrangementer på "Kastanjeplænen" (Den gl. Skole)
o at afholde musikarrangementer og foredrag, der henvender sig til børn og unge,
o at udstille kunst og dåbskjoler i flere slægtled i kirkerummet,
o at skabe en klub for børn og voksne, der kan lave dåbsklude til egen kirke og tæpper eller andet
til Folkekirkens Nødhjælp,
o at afholde aftengudstjenester 1 gang i kvartalet med efterfølgende kaffe i våbenhuset,
o at styrke samarbejdet i pastoratet bl.a. med henblik på få, men større, velbesøgte
arrangementer bl.a. højskole-eftermiddage, koncerter, salmesangs-aftener, evt. indgå
samarbejde med Nim skole om at skabe et børnekor,
o at støtte op om vores ansatte ved at give dem ansvar og indflydelse,
o at rose det frivillige arbejde, så lysten til at arbejde i menighedsrådet fremmes.

Føvling Menighedsråd
1. Menighedsrådets mål er at skabe gode muligheder for det kristne budskabs forkyndelse i vores
folkekirke!
Menighedsrådet ønsker at synliggøre vores kirke med præsten som frontfigur, med
menighedsrådet, øvrige ansatte og frivillige som aktive medspillere.
Gudstjenester og andre kirkelige handlinger skal være det centrale i al kirkelig aktivitet i sognet!
Ved at ønske mere systematik i vores planlægning af gudstjenester.
Ved at satse på ”Stillegudstjeneste” som niche, der henvender sig til hele provstiet.
Ved at søge puljemidler til at annoncere ”Stillegudsgudstjeneste” mere offensivt.
2. At vedligeholde vores kirke, så den er attraktiv at besøge
Ved at søge om indvendig kalkning af kirken.
At vores kirkegård fortsat er attraktiv at blive begravet på.
Ved at tilbyde de gravstedsformer der efterspørges
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Ved at støtte op om vores ansatte, give dem medindflydelse, og et godt arbejdsmiljø.
3. At Føvling kirke fremover bliver et samlingssted for sognet.
Ved at øge samarbejdet med de lokale foreninger
Ved at renovere kirkehuset, når vores lejer flytter, så vi kan lave et lokale, hvor der er plads til
at holde møder, kirkekaffe mv. og plads til, at vores personale får rimelige forhold at holde
pause / spise i til hverdag.
Ved at samarbejde i pastoratet, så vi får bedre arrangementer, og på sigt bedre PR.
4. At menighedsrådet bliver attraktivt at være med i.
Ved at medlemmerne har reel indflydelse, og dermed lyst og engagement til at arbejde for
kirken.
Ved at vi får inddraget flere frivillige til at hjælpe.
5. At holde budgettet, så vi fremover har råd til at vedligeholde vores smukke kirke og kirkegård.
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Voer Herreds Pastorat
Ørridslev Menighedsråd
Ørridslev menighedsråd ønsker at kirken skal være synlig i sognet for mennesker i alle livets faser
med mulighed for at bevæge sig med samtiden gennem fornyelse med respekt for traditionerne.
Ørridslev sognet er et børnefamiliesogn og hovedparten af tilflytterne er børnefamilier, så langt
hovedparten af sognets indbyggere er i den ”kirkebogsaktive” alder med dåb, konfirmation og
vielser. Hovedgård skole er en stor skole med 3-4 spor på hver årgang og en specialafdeling og en
modtageafdelingen for flygtningebørn. Dertil kommer et forholdsvis stort plejehjem, Skovly, med
demensafdeling, som også kræver betjening.
Menighedsrådet i Ørridslev arbejde derfor for at være kirke for mennesker i alle aldre, gennem
forskellig former for gudstjenester, undervisning og arrangementer hvor kerneydelsen
gudstjenester prioriteres frem for koncerter og undervisning frem for foredrag. Ligesom vi lægger
vægt på en fornuftig betjening af Skovly med gudstjenester, filmeftermiddage m.m.for at tilgodese
de forskellige mennesker i sognet bedst muligt.
Særligt indsatsområde:
Som særligt indsatsområde har vi børnefamilierne, kirkegården samt kirkens faciliteter.
Børnefamilie: Vi mener, det er vigtigt at gøre børnene fortrolige med kirken, hvis kirken skal have en
fremtid. Det kan her bemærkes, at i hele Danmark udgør de 0-15 årige 18,5% af befolkningen i
gennemsnit, men i Ørridslev sogn udgør de 25,2% og i Vedslet 22,7%. Vi arbejder derfor på at styrke
samarbejdet i Vor Herred storepastorat (hvor de 0-15 årige udgør henholdsvis 21,1% og 24,4%)
samt Hovedgård skole med mulighed for at samarbejde om tilbud med særligt fokus på
børneområdet, bl.a. babysalmesang, dåbstræf, konfirmandundervisning, juniorkonfirmandundervisningen.
Kirkegården: I forbindelse med realiseringen af den nye kirkegårdplan og tilpasning af kirkegården
til fremtidige begravelsesbehov, vil de arealer som lægges om til græs medføre store åbenarealer.
Her er det vigtig for os at løft kirkegården med tiltag som er med at få kirkegården til at fremstå
som et værdigt sted, der indbyder til refleksion og mulighed for at finde ro og plads til bearbejdelse
af sorg.
Faciliteter: For at kunne afholde de forskellige former for undervisning, arrangementer og
gudstjenester, mener vi det er vigtig at såvel sogne- og kirkefaciliteter er imødekommende og kan
rummer de behov, som efterspørges at sognets indbyggere og personale.
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Vedslet Menighedsråd
Vi vil fastholde kirkelivet forankret i lokalområdet omkring Vedslet kirke. Særlige fokusområder er
børnefamilierne og de ældre, og vi lægger vægt på samspillet mellem tradition og fornyelse.

Kattrup-Tolstrup Menighedsråd
Kattrup Tolstrup sogne er i vækst, med meget nybyggeri og et større område der er ved at blive
udstykket i Gedved.
Det giver mange nye tilflyttere, ikke mindst af børnefamilier, som giver en øget aktivitet af kirkelige
handlinger. Der er en stor skole, som giver et voksende antal konfirmander og minikonfirmander.
Desuden er der plejehjem, hvor præsten er tilknyttet.
Som målsætning fokuserer menighedsrådet i sær på kerneydelserne i kirken, men også med
arrangementer for de ældre i sognet, som kan have stor glæde af et arrangement i
konfirmandstuen i Gedved eller i kirkehuset i Kattrup.Evt i samarbejde med pensionistforeningen,
med gudtjeneste specielt for de ældre til jul.
Særlige indsatsområder:
Vi har to steder, som vi ønsker at fokusere på.
Det ene er for de ældre i sognet, hvor ensomhed, f.eks efter at have mistet en ægtefælle, kan være
vanskelig at håndtere. Et arrangement, hvor man møder andre ældre, kan derfor være af stor
betydning.
Der afholdes fælles måltider med foredrag og sang, sangaftene, strikkeklub og læsekreds og en
senior udflugt.
Et andet område er børnefamilier, som der bliver stadig flere af. Det er vigtig at gøre de unge
familier og deres børn fortrolige med kirken, i den forbindelse har vi babysamlesang og
pizzagudstjenester.
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Gangsted-Søvind Menighedsråd
Vores målsætning er at arbejde med at styrke det fælles forum, hvor kirke og menighed i GangstedSøvind mødes og skaber gode relationer. Samtidig vil vi være en vigtig støtte til at skabe et levende
og velfungerende samfund i sognene
Vi vil:
Samarbejde med de andre sogne i Voer Herreds Pastorat om opgaver, der naturligt kan løses i
fællesskab – herunder f.eks. musikken i kirken, fælles pastoratkor og administration.
Skabe de nødvendige rammer for et fortsat stærkt samarbejde for pastoratets præster omkring
konfirmandundervisningen
Støtte opretholdelsen og udviklingen af de lokale diakoniske aktiviteter, der er særegen og giver
værdi for Gangsted-Søvind sogne – bl.a. Torsdagsklub, Højskoleformiddage og Babysalmesang
Fremme et rart arbejdsklima mellem menighedsråd, præst og kirkebetjening og skabe gode og
attraktive forhold for kirkens frivillige
Værne om kirken og dens bygninger, så de fremstår pæne og velholdte
Gøre kirken attraktiv med nye tiltag og idéer, der skal fremme samhørighedsfølelsen i sognene.
Idéer kunne være sogneudflugter, koncerter, alternative gudstjenester, sangaftener,
høstgudstjeneste i det fri, arrangementer i samarbejde med Enghaven etc.
I samarbejde med frivillige gøre engen nedenfor præsteboligen til et dejligt og rekreativt område til
gavn for alle. Søvind Bæk og et stisystem skal være naturlig integreret på engarealet.
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Torsted-Hatting
Torsted Menighedsråd
Torsted Menighedsråd ønsker at styrke det kirkelige liv, så kirkens arbejde dækker bredt i alle livets
faser.
Vi vil gerne - hvor det er relevant i dette arbejde - inddrage såvel personer som institutioner i
sognet.
Torsted Menighedsråd prioriterer, at standarden er høj inden for alle fagområder, og at der
vedvarende fokuseres på et godt arbejdsmiljø.

Hatting Menighedsråd
Vi arbejder på evangeliets forkyndelse og menighedens liv og vækst , ud fra følgende overordnede
hovedpunkter:
o Forkyndelse (håb)
o Menneskesyn (åbenhed)
o Diakoni (omsorgsfuldt fællesskab)
Overordnet set lægger vi vægt på at udbygge relationer og involvere sognets indbyggere bredt. Det
vil være PU bekendt, at vi i Hatting har et bredt spekter at aktiviteter, og vi har nu fokus på at
gennemføre vor ombygning af konfirmandlokaler og Præstegård til gavn for gennemførelsen af
allerede iværksatte aktiviteter.
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Tyrsted-Uth-Endelave Pastorat
Tyrsted-Uth Menighedsråd
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget:
Tyrsted-Uth har efter MRs mening et rigtigt højt aktivitetsniveau, hvilket er kommet til udtryk ved vores
visionsdag i 2016. Menighedsrådets indsatspunkter er i højere grad at kunne give de nuværende aktiviteter
et højere niveau ved efteruddannelse, tid til møder om udvikling og ved at sætte flere ressourcer af til den
enkelte aktivitet. Det er MRs ønske at kunne gøre mere for alle de frivillige vi har omkring os.
Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.:
Kommende anlægsønsker:
o Indvendig kalkning af Uth kirke.
o Omsætning af dige omkring Uth kirkegård.
o Tilkøb af jord og udvidelse af P-pladsen ved Uth kirke.
o Anlæggelse af lund på marken vest for Tyrsted kirke.

Endelave Menighedsråd
Fortsat focus på bygningsmassen.
Udvikling af højskoleformiddage.
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Vær-Nebel Menighedsråd
Anlæg: Menighedsrådet ønsker at skabe nutidige og fremtidssikrede rammer for aktiviteterne i vore
sogne, der er i medlemsmæssig og aktivitetsmæssig udvikling. Anlægsansøgning er fremsendt til
provstiet i maj 2017
Kirke: Hvis indeværende forsøg med morgensang i Vær Kirke forløber som forventer, har
menighedsrådet planlagt at gennemføre morgensang en gang ugentligt i 4 moduler i 2018 - i alt ca.
30 gange
Aktiviteter:
o Det er målet at øge antallet af sangaftner i sognegården væsentligt, så det bliver et mødested
for sangglade mennesker, og samtidig kombinere det med et ad-hoc kor i kirken 4 gange årligt.
o Det er ligeledes målet at afholde kirkefrokoster i forbindelse med særlige gudstjenester i
kirkeåret.
o Sognegårdshaven er en rekreativ perle. Det skal overvejes og afprøves, hvorledes den yderligere
kan inddrages i sogneaktiviteter.
o Der er mange koncertaktiviteter i provstiet. Menighedsrådet ønsker gennem samarbejde med
andre sogne at kunne give koordinerede tilbud og gennem bedre annoncering at få større
deltagelse ved arrangementerne.
o Menighedsrådet har fokus på at udvikle aktiviteter for børn gennem babysalmesang, kirkeMUS
(musikalsklegestue for 1-3 årige og 3-6 årige) samt minikonfirmander
o Menighedsrådet ønsker fortsat at styrke kirkens samarbejde med skolen og børneinstitutioner
gennem fælles aktiviteter og brug af institutionernes informationskanaler.
Frivillige:
Der en mange opgaver omkring kirken, der løses af frivillige. P.t. er der mere end 60 personer, der i
grupper klarer:
o Uddeling af kirkeblade
o Køkkenkorps, der sørger for forplejning ved mange kirkelige arrangementer
o Køre Kirkebil for ældre
o Stilauget vedligeholder stierne i præstegårdshaven
o Besøgsvenner besøger ældre ensomme i sognet
o Indsamlere til Folkekirkens Nødhjælp
Menighedsrådet ønsker at udvide tilbuddene af aktiviteter for frivillige.
o Strikkeklub, der strikker dåbsklud – med mulighed for udvikling til andre opgaver
o En mandklub med fokus på fællesskab og aktiviteter.
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Klostersogns Menighedsråd
Menighedsrådet vil arbejde på:
o at beboerne i Klostersognet får et rigt kirkeliv
o at Klosterkirken er et godt arbejdssted
o at gøre en ekstra indsats for de sociale udsatte i sognet

Vor Frelsers Menighedsråd

Sønderbro Menighedsråd
Menighedsrådets visioner er, at fortsætte den udvikling vi er godt i gang med, nemlig, at sikre gode
rammer for menigheden og personalet og løbende følge op, så der er gode vilkår for den kristne
menigheds liv og vækst.
Vi anser gudstjenester, kirkelige handlinger og kirkens undervisning for at være kirkens
hovedopgaver.
Vi ønsker at tilbyde sognets beboere en bred vifte af oplysende, kulturelle, musiske og sociale
arrangementer, så vi derved kan understøtte kirken, som samlingssted for alle. Et mødested til
hverdag og fest, som det hed, da kirken blev bygget.
Vi vil arbejde for, at kirken skal være udadvendt og i samarbejde med skole, lokale foreninger m.v.
bakker op om initiativer, der støtter op om lokalsamfundet i forståelse for den kulturelle og
religiøse mangfoldighed i Sønderbro sogn.
Vi ønsker at øge samarbejdet med de 2 andre bysogne, både i forhold til personale og
menighedsrådet.
Målsætninger er på denne baggrund:
o at bevare og fremme menighedsfællesskabet gennem f. eks. kirkekaffe og kirkefrokoster
o at sikre et fortsat og udvidet godt diakoni arbejde o.lign. i sognet, bl.a. ved at fastholde kirke- og
kulturmedarbejderen, frivillige og samarbejdspartnere.
o at styrke og udvikle konfirmandundervisningen og konfirmationens folkelige og kirkelige
forankring.
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o at bevare Sønderbro’eren og fælleskalenderen, som et vigtigt bindeled mellem kirken og sognet
og andre med interesse for sognets liv, og øge opmærksomheden på kirken gennem
hjemmesiden og de sociale midler.
o at fremme skole-kirkesamarbejdet bl.a. med fokus på musik, som en vigtig del af kirkens mange
aktiviteter.
o at færdiggøre de udvendige rammer ved at få gårdsplads, græsarealer, P-plads m.v. omlagt, så
det er forsvarligt at færdes der.
o at igangsætte undersøgelse af hvorledes de akustiske problemer i kirkesalen kan afhjælpes.
o at få kirkesal, foyer og mindre lokaler malet.
o at vi med udgangen af 2021 har en tidssvarende præstebolig til en af vore sognepræster.
o at etablere udvendig belysning af kirken og kirketårn gerne ved hjælp af fondsmidler.
o etablere klokkespil i kirketårnet ved at søge fonde til finansiering, da et sådant vil være til glæde
og gavn for byen.
o indkøbe nye altertæpper (antependium) gerne ved f.eks. hjælp af fonde.
o bevare Sønderbro kirkes historie for eftertiden og sikre opfølgning.
Menighedsrådets visioner er, at fortsætte den udvikling vi er godt i gang med, nemlig, at sikre gode
rammer for menigheden og personalet og løbende følge op, så der er gode vilkår for den kristne
menigheds liv og vækst.
Vi anser gudstjenester, kirkelige handlinger og kirkens undervisning for at være kirkens
hovedopgaver.

Horsens Kirkegårde
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