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Hvorfor nye pastorater i Odder Provsti?
Fra 8 til 3 pastorater
Et pastorat er et antal sogne, som deler en eller flere præster. Der er nu 8 pastorater i Odder Provsti,
fremover skal der være 3 pastorater

Hvad er grunden til det?
Rift om præsterne
Begrundelsen er, at der er rift om præsterne i folkekirken. Den danske befolkning vokser, og nye bydele
opstår med tusinder af indbyggere. Folkekirken er forpligtet på også at tilbyde dem en præstelig betjening.
Samtidig kalder bl.a. landets fængsler, hospitaler og sociale institutioner på præster. Her i Odder Provsti
har en af præsterne et særligt ansvar som feltpræst for de udsendte danske soldater, mens en anden præst
er tilknyttet hjemmeplejen i kommunen.

Stadig flere opgaver løses på tværs
Mange af kirkens samarbejdspartnere har i dag andre strukturer end sogneopdelingen, og stadig flere opgaver løses på tværs af sognegrænser eller i andre rammer end sognemenigheden. Derfor sørger biskopperne for, at der ikke alene er præster tilknyttet sognemenighederne. Men der ansættes også præster i tilknytning til særlige institutioner eller initiativer i samfundet.

Antal præstestillinger er bestemt af folketinget
Antallet af faste præstestillinger i Danmark er bestemt af folketinget, og derfor må biskopperne ind imellem
flytte præstestillinger fra ét sted til et andet. Dengang alle præster var sognepræster, var der præster nok
til alle de nuværende pastorater. I dag, hvor præsterne også virker indenfor andre rammer og befolkningen
vokser, skal der en større befolkning til i pastoraterne, for at de kan oppebære en fuld sognepræstestilling.
Det får på sigt betydning for landpastoraterne i Odder Provsti, som fremover skal klare sig med en præst
mindre.
Baggrund for Masterplanen
Efter flere års drøftelser i menighedsrådene og høringssvar fra alle menighedsråd er der nu udarbejdet en
masterplan for nye pastorater i provstiet. Masterplanen samler de nuværende 7 landpastorater i 2 landpastorater. I det ene bliver der 7 kirker og 2 præster og i det andet bliver der 6 kirker og 2 præster. Ifølge
masterplanen vil der i Odder pastorat med én kirke fremover være 3 præster foruden provsten. Samlet set
reduceres antallet af præster i provstiet dermed fra 9 til 8.
Masterplanen bliver iværksat, når der bliver en ledig præstestilling. Ingen præster bliver afskediget.

Møder i de nye pastorater
Menighedsrådene i de nye landpastorater vil allerede nu begynde at mødes til to årlige ”pastoratrådsmøder”. Her kan man drøfte samarbejder om fælles anliggender.
Præsterne vil også allerede nu begynde at samarbejde om gudstjenesteplanerne og nyde godt af fordelen
ved at være flere om at dele opgaverne.
Fordelen ved at have masterplanen klar nu er således, at alle på den måde kan forberede sig stille og roligt
på den struktur, som indføres mere formelt om nogle år.

Forslag til implementering af Masterplan for nye pastorater

De nye storpastorater bliver til virkelighed lidt efter lidt.
Indtil der bliver et embede ledigt, forbliver alle præster i deres nuværende embeder. Når et embede bliver
ledigt, vil biskop og provst i samarbejde med menighedsråd og præster i de berørte sogne drøfte, hvordan
der bedst arbejdes videre i retning af den nye pastoratstruktur.

Vedrørende præsteembederne
Indtil videre vil følgende fortsætte:
Alle præster forbliver i nuværende embedsboliger og fortsætter som kirkebogsførere og begravelsesmyndighed i de sogne, hvor de er ansatte.
Regulativbestemte ordninger fortsættes ligeledes:


Hanna Nissen lægger gudstjenesteplan på Tunø og fortsætter som kirkebogsførende præst på øen



Vibeke Døssing Petersen fortsætter som præst i både Odder og Ørting-Falling.



Mette Rothmann Sørensen fortsætter med bistandspligt i Odder




Sonja Nicolaisen fortsætter som hjemmeplejepræst.
Kirsten Støve Lundager, Mette Rothmann Sørensen, og Marianne Lyst bistår fortsat med betjeningen
af Tunø.



Alle præster mødes fortsat 5-6 gange årligt til konventer.

Følgende nye ordninger igangsættes med det samme:
Alle præster lægger fra nu af gudstjenesteplaner / ferieplaner og vikarierer for hinanden indenfor rammerne
af de nye storpastorater.


Hanna Nissen, Kirsten Lundager og Mette Rothmann Sørensen samarbejder om gudstjenester i Gosmer, Halling, Saksild, Nølev, Randlev og Bjerager kirker.



Sonja Nicolaisen, Marianne Lyst og Vibeke Døssing Petersen samarbejder om gudstjenester i Hundslund, Torrild, Gylling, Alrø, Ørting og Falling kirker.



Vibeke Døssing Petersen har ikke længere vikarforpligtelser i Gylling og Alrø, og får det heller ikke i
Hundslund og Torrild.

Vedrørende menighedsrådsarbejdet
Følgende fortsætter indtil videre uændret:

Menighedsrådene fortsætter deres virke.

Der holdes fortsat 2 årlige budgetsamråd, hvor fælles anliggender, økonomi, aktiviteter m.v. drøftes.

Der holdes fortsat ERFA-møder for alle menighedsrådsformænd, kontaktpersoner, kasserere, og gravere.
Følgende nye ordninger igangsættes med det samme:

Menighedsråd og præster i de kommende storpastorater afholder fra nu af pastoratrådsmøder 2 gange årligt, hvor alle menighedsrådsmedlemmer inklusiv pastoratets præster deltager.

Menighedsrådsformændene skiftes til at indkalde til pastoratrådsmøderne og udarbejde dagsorden.
Opgaven som pastoratsansvarlig formand varetages for et år ad gangen .

På pastoratrådsmøderne drøftes sager omkring præstegårde / embedsboliger i storpastoratet og øvrige emner i det omfang, der er interesse og behov for det.
Følgende nye ordninger kan igangsættes af menighedsrådene:

Der kan etableres et fælles præstegårdsudvalg, et fælles kirkegårdsudvalg og andre udvalg i hvert storpastorat.

Der kan ansættes medarbejdere med forpligtelser i flere sogne

Der kan samarbejdes om aktiviteter, bygningsvedligehold og opførelse af nye bygninger, kirkeblad og
kommunikation

Når den nye pastoratstruktur træder i kraft vil det medføre at:

Storpastoraterne etableres formelt

Alle menighedsrådsmedlemmer i et storpastorat har stemmeret ved valg af ny præst.

Nye præster ansættes i storpastoratet, og der udarbejdes regulativ for deres forpligtelser til at deltage i menighedsrådsmøder, være kirkebogsførere og begravelsesmyndighed, holde gudstjenester m.m.

Sognene beslutter selv, om de bevarer flere selvstændige menighedsråd eller lægger menighedsrådene
i stor-pastoratet sammen.

Fra 8 til 3 pastorater i Odder Provsti

”Øst-pastoratet”
Saksild, Nølev, Randlev, Bjerager, Gosmer, Halling og Tunø sogne
4496 medlemmer af FK / befolkning i alt: 5284

”Vest-pastoratet”
Gylling, Alrø, Ørting, Falling, Hundslund og Torrild sogne
3699 medlemmer af FK / befolkning i alt: 4350

”Odder-pastoratet”
Odder sogn
10.345 medlemmer af FK / befolkning i alt: 12.450
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