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Referat fra landemodeforhandlinger i Aarhus Stift
den 26. august 2017
ved stiftskontorchef Jette Madsen

År 2017, den 26. august, blev Aarhus Stifts landemode afholdt med biskop Henrik Wigh-Poulsen,
stiftamtmand Torben Sørensen og stiftets provster.
Landemodet indledtes med at synge nr. 71 i Den Danske Salmebog.
Velkomst ved biskoppen
Biskoppen bød særligt velkommen til provst for Randers Søndre Provsti Birgith Nørlund Jensen og
til provst for Skanderborg Provsti Jacob Køhn Andersen.
Beretning fra biskoppen
Mobberapport
Biskoppen orienterede om, at stiftets arbejdsmiljøudvalg har drøftet den rapport, der er kommet om
mobning i folkekirken. Arbejdsmiljøgruppen har besluttet, at ansøge Kirkeministeriet om tilladelse
til at iværksætte en ekstra APV undersøgelse. Der afventes svar fra Kirkeministeriet.
Lønforhandlinger
Biskoppen orienterede om, at der er lønforhandlinger for præster og provster i Aarhus Stift den 6.
oktober 2017.
Der er udsendt et brev til alle provster og tillidsrepræsentanter om forløbet forud for forhandlingerne.
Det kommende år
Biskoppen orienterede om det diakonale/sociale topmøde, der afholdes i Rådhushallen i Aarhus den
23. januar 2018. Aarhus Kommune bliver medindbyder på mødet og formålet med mødet er at skabe rum for en samtale mellem kirken/kommunen/de kirkelige organisationer.
Kommunerne i Aarhus Stift har generelt vist stor interesse for at arbejde sammen med folkekirken
ikke mindst på det sociale område, hvilket kirken med fordel kan følge op på.
Biskoppen vil skrive til alle borgmestre i Aarhus Stift om mødet og provsterne skal bruge det netværk, de allerede har opbygget i kommunerne, så vi sikrer, at de rigtige personer får en invitation til
mødet.
Det er vigtigt, at provsterne deltager i mødet.

Esben Thusgård redegjorde nærmere for mødet og det forhold, at Aarhus Kommune har udnævnt
2018 til frivillighedsår. Det falder fint i tråd med mødet.
Hertil kommer, at stiftsrådet har fokus på frivillighed i folkekirken ved at støtte en undersøgelse,
som Birgitte Graakjær Hjort står for.
Biskoppen orienterede om de udfordringer, der har været med at få frivillige til at deltage i ovennævnte undersøgelse, og at der nu i stedet arbejdes på at lave lokale arrangementer for de frivillige i
nogle provstier – for at takke for deres indsats og for at få dem til at deltage i undersøgelsen. Provsterne vil høre nærmere herom.
Annette Bennedsgaard efterlyste fokus på en ny form for frivillighed ”projektfrivillighed”, som i
højere grad kan være med til at sikre fødekæden for frivillige fremover. Hun stillede i den forbindelse spørgsmålstegn ved, om lokale provstiarrangementer er den rigtige vej at gå.
Biskoppen noterede sig hendes synspunkt og vil drøfte det nærmere med hende.
Årbogen
Biskoppen orienterede om kommunikationsarbejdet i stiftet, som efterhånden er ved at være på
skinner og om den kampagne, der er sat i søen om udmeldelse af folkekirken.
Stiftsrådet har i øvrigt besluttet, at årbogen ikke skal udkomme i de næste 3 år, hvorefter man vil
genoverveje, om man skal udgive den igen. I stedet vil beretningerne fra provstierne blive udsendt i
december måned sammen med biskoppens nyhedsbrev.
Kommende møder
Næste provstemode afholdes den 1. november 2017 i Aarhus Bispegård.
Der er planlagt studietur i 2018. Esben Andersen vil deltage i planlægningen af programmet for
studieturen.
Valg af bestyrelsesrepræsentant og suppleant til Understøttelsesfonden for enker og børn af
præster i folkekirken
Domprovst Poul Henning Bartholin blev valgt og som suppleant blev provst Anders Bonde valgt.
Stiftamtmand Torben Sørensens beretning om klostre og stiftelser
Torben Sørensen fortalte om udviklingen på de efter afhændelsen af Horsens Hospital nu fire klostre og stiftelser under Aarhus Stift.
Vor Frue Kloster i Aarhus er i god gænge. Der er stabile beboere med de samme 17 lejere som for
et år siden, og samtidig er der meget stor søgning med en interesseliste, der nu er på omkring 100
personer. Det at få en bolig i klosteret kan derfor have meget lange udsigter. Klosteret er i god
stand, men der er selvfølgelig altid vedligeholdelsesarbejder i et så gammelt hus. Da økonomien er
god, skal det dog nok gå.
Randers Kloster har fortsat rigtig god søgning til såvel klosterdelen som til plejeboliger og beskyttede boliger med anvisning fra kommunen. Sidste år omtalte stiftamtmanden, at klosteret var ved at
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erhverve en stiftelse i Mariager med 10 lejligheder. Driften havde ikke kunnet løbe rundt, og det var
derfor hensigten at sælge og lade provenuet komme Randers Kloster til gode. Efter at have overtaget driften har Randers Kloster imidlertid fået gang i udlejningen, og da der også er nogle stordriftsfordele, hænger økonomien i driften nu sammen. Bestyrelsen har derfor besluttet indtil videre at
beholde ejendommen i Mariager og drive den som anneks til Randers Kloster.
På Støvringgaard Kloster er der også en god drift, idet der fortsat er fuld udlejning. Der kommer
fortsat en stabil indtægt fra andre kilder, primært skovbrug og bortforpagtning af landbrugsjord.
Endelig er Den Hørningske Stiftelse ligeledes i god gænge med fuld udlejning i både selve stiftelsen
og i ældreboligerne. Den nye forstander, der kom til sidste år og flyttede ind i stiftelsen med sin
hustru og tre små børn, har bragt nyt liv til dette lille og stille sted. Samtidig er det en stiftelse med
udfordringer, idet store vedligeholdelsesarbejder forestår, og der er ingen formue. Man må derfor
håbe på, at der i lighed med tidligere kan opnås nødvendig fondsstøtte.
Eventuelt
Biskoppen orienterede om muligheden for at deltage i folkekirkemødet efter landemodegudstjenesten.
Biskoppen takkede Anders Holt for sin indsats som provst gennem mange år, idet det var sidste
gang Anders Holt deltog.
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