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Afgørelse om pastoratsændringer i Odder Provsti samt navneændringer 
 

Jeg fremsendte den 15. juni 2018 forslag til jer om en fremtidig struktur i Odder Provsti. 

 

Jeg har nu modtaget høringssvar fra alle berørte menighedsråd og fra nogle sognepræster. Jeg har 

gennemgået høringssvarene og udarbejdet et høringsnotat, hvor samtlige høringssvar er gennemgået. 

 

./. Høringsnotatet vedlægges. 

 

Jeg vil gerne takke jer alle for høringssvarene, hvor jeres engagement for jeres område og jeres kirke 

kommer til udtryk. 

 

Jeg har nu grundigt overvejet jeres bemærkninger og jeg har truffet følgende: 

 

Afgørelse 

Jeg har vedrørende Odder og Tunø sogne besluttet at gennemføre forslag 1a, der betyder: 

 at Odder Pastorat og Tunø Pastorat sammenlægges til ét pastorat, der fremover benævnes Odder-

Tunø Pastorat 

 at pastoratet skal betjenes af 4 præster, hvoraf den ene stilling har tilknyttet provstestillingen med 50 

%, idet der arbejdes på at lave en særlig løsning for Tunø Sogn med betjening af emeriti. 

 at stillingen som kirkebogsførende sognepræst i Odder Pastorat (Anne Mette Fruelund Andersen) 

ændres til en stilling som kirkebogsførende sognepræst i Odder-Tunø Pastorat  

 at stillingen som sognepræst i Odder Pastorat (50 %) (Dorte Sørensen) ændres til en stilling som 

sognepræst i Odder-Tunø Pastorat 

 at stillingen som sognepræst i Odder Pastorat (Lars Berg Thomassen) ændres til en stilling som 

sognepræst i Odder-Tunø Pastorat  

 at stillingen som kirkebogsførende sognepræst i Ørting-Falling Pastorat (45 %) og Odder Pastorat 

(55 %) (Vibeke Døssing Rudebeck) ændres til en stilling som sognepræst i Odder-Tunø Pastorat 

(100 %) 

 

Jeg har vedrørende Saksild, Nølev, Randlev, Bjerager, Gosmer og Halling sogne besluttet at gennemføre 

forslag 2, der betyder: 

 at Saksild-Nølev Pastorat, Randlev-Bjerager Pastorat og Gosmer-Halling Pastorat sammenlægges til 

ét pastorat, der fremover benævnes Kystpastoratet. 

 at pastoratet skal betjenes af 2 præster ved førstkommende stillingsledighed 

 at stillingen som kirkebogsførende sognepræst i Saksild-Nølev Pastorat (Kirsten Støve Lundager) 

ændres til en stilling som sognepræst i Kystpastoratet 

 at stillingen som kirkebogsførende sognepræst i Randlev-Bjerager Pastorat (Mette Rothmann 

Sørensen) ændres til en stilling som kirkebogsførende sognepræst i Kystpastoratet  

 at stillingen som kirkebogsførende sognepræst i Gosmer-Halling Pastorat og Tunø Pastorat (Hanna 

Nissen) ændres til en stilling som sognepræst i Kystpastoratet  

 

Jeg har vedrørende Gylling, Alrø, Ørting, Falling, Hundslund og Torrild sogne besluttet at gennemføre 

forslag 3, der betyder: 

Den 25. september 2018 
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 at Gylling-Alrø Pastorat, Ørting-Falling Pastorat og Hundslund-Torrild Pastorat sammenlægges til ét 

pastorat, der fremover benævnes Fjordpastoratet 

 at pastoratet skal betjenes af 2 præster 

 at stillingen som kirkebogsførende sognepræst i Gylling-Alrø Pastorat (Marianne Lyst) ændres til en 

stilling som kirkebogsførende sognepræst i Fjordpastoratet 

 at stillingen som kirkebogsførende sognepræst i Ørting-Falling Pastorat (45 %) og Odder Pastorat 

(55 %) (Vibeke Døssing Rudebeck) ændres til en stilling som sognepræst i Odder-Tunø Pastorat 

(100 %) 

 at stillingen som kirkebogsførende sognepræst i Hundslund-Torrild Pastorat (Sonja Nicolaisen) 

ændres til en stilling som sognepræst i Fjordpastoratet 

 at opgaven som hjemmeplejepræst i Odder Provsti fortsat varetages af sognepræst Sonja Nicolaisen i 

henhold til et af mig fastsat regulativ. 

 

Ændringerne træder i kraft pr. 1. januar 2019. 

 

I Kystpastoratet vil der først ske en ændring af antal sognepræster ved stillingsledighed. 

 

Alle præster vil modtage et nyt ansættelsesbevis. 

 

Begrundelse 

I forhold til min beslutning om, at Tunø Pastorat skal sammenlægges med Odder Pastorat har jeg lagt vægt 

på, at der i Odder Pastorat – efter min vurdering – vil være den bedste mulighed for at tilrettelægge en god 

betjening af Tunø i forhold til Kystpastoratet og Fjordpastoratet, der fremadrettet skal betjenes af to præster 

og med 6 kirker i hvert pastorat. Dette uanset, at der findes en mulighed for at betjene Tunø primært ved 

emeriti og uanset, at Tunø Menighedsråd har tilkendegivet, at de gerne ser sig betjent af det kommende 

Kystpastorat. 

 

I forhold til varetagelse af opgaven som hjemmeplejepræst har jeg lagt vægt på, at der i det kommende 

Fjordpastorat er et lavere antal folkekirkemedlemmer end i det kommende Kystpastorat, og jeg finder det 

derfor naturligt, at opgaven forbliver hos sognepræst Sonja Nicolaisen, som skal være sognepræst i 

Fjordpastoratet. 

 

I forhold til den delte stilling mellem Odder Pastorat og Ørting-Falling Pastorat, som sognepræst Vibeke 

Døssing Rudebeck er ansat i, er det min vurdering, at den skal henlægges til Odder Pastorat i forbindelse 

med strukturændringen, idet kabalen dermed kan komme til at gå op i forbindelse med strukturændringernes 

ikrafttræden. 

 

Endelig har jeg besluttet, at ændringerne skal træde i kraft den 1. januar 2019, da det efter min vurdering vil 

give tilstrækkelig tid til at forberede ny gudstjenesteplanlægning m.v. 

 

Sagsfremstilling 

Saksild-Nølev Menighedsråd fremsendte den 4. maj 2018 på vegne af eget menighedsråd, Randlev-Bjerager 

Menighedsråd, Gosmer-Halling Menighedsråd ansøgning om, at Saksild-Nølev Pastorat, Randlev-Bjerager 

Pastorat og Gosmer-Halling Pastorat fremover benævnes Kystpastoratet. 

 

Provsten for Odder Provsti fremsendte den 4. maj 2018 ansøgningen med anbefaling. 

 

Ørting-Falling Menighedsråd fremsendte den 12. juni 2018 på vegne af eget menighedsråd, Gylling-Alrø 

Menighedsråd, Ørting-Falling Menighedsråd og Hundslund-Torrild Menighedsråd ansøgning om, at Gylling-

Alrø Pastorat, Ørting-Falling Pastorat og Hundslund-Torrild Pastorat fremover benævnes Fjordpastoratet. 

 

Odder Provsti fremsendte menighedsrådenes ansøgning om navneændring den 15. juni 2018 med provstens 

og provstiudvalgets anbefaling. 
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Jeg fremsendte den 15. juni 2018 et høringsbrev til: 

 Alle menighedsråd i Odder Provsti 

 Alle præster i Odder Provsti 

 Odder Provsti 

med forslag om, at de nuværende 8 pastorater ændres til 3 pastorater. Jeg opstillede flere forslag. 

 

Der var frist for høringssvar den 1. september 2018. 

 

Jeg har modtaget høringssvar fra alle berørte menighedsråd og fra nogle sognepræster. 

 

Retsgrundlag 

Jeg har truffet afgørelse i henhold til Kirkeministeriets cirkulære af 23. oktober 2006 om oprettelse, ændring 

og nedlæggelse af pastorater, fastsættelse af pastoratsnavne samt oprettelse og nedlæggelse af 

præstestillinger. 

 

Klagevejledning 

Min afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 

 

Afsluttende bemærkninger 

Jeg håber, at alle vil bidrage til, at den nye løsning kommer til at fungere godt og til provstiets bedste og jeg 

føler mig overbevist om, at alle på lidt længere sigt bliver glade for modellen.  

 

Jeg skal understrege, at jeg ved min afgørelse ikke har taget stilling til, hvilke præsteboliger, der eventuelt 

skal nedlægges eller ændres, men at det skal besluttes lokalt. 

 

Jeg deltager som bekendt på jeres møde den 6. november 2018, hvor vi vil have lejlighed til nærmere at 

drøfte den fremtidige struktur i Odder Provsti. 

 

Med venlig hilsen 

 
Henrik Wigh-Poulsen 

 

 

 

 

Kopi sendt til: Provst Dorte Sørensen 

 Kirkeministeriet 

 Den Danske Præsteforening 
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