Referat af menighedsrådsmøde, Tved-Helgenæs-Vistoft
Menighedsråd, mandag 10. august 2020 i Tved Præstegård
Deltagere:
Marie Eggert Jørgensen, Magda Høgh, Poul Holm Bangsgaard, Ida Bangsgaard, Karl Aage Sørensen, Lisbet
Klinge, Birthe B. Sørensen, Grith Mortensen, Erik Lykke Sørensen, Palle Vang Nielsen, Dorte Schmeltz, Dorte
Kruuse, Ole Jensen
Fra kirkerne: Gorm Ridder-Jensen, Jane Thomsen

Fraværende:
Morten Storm Pedersen, Ilse Mortensen.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Godkendelse af dagsorden
Nyt fra formanden (herunder kørsel, høstgudstjeneste, mv. Karl Aage Sørensen)
Indsættelse af ny præst (Grith Mortensen)
Menighedsrådsvalg (Valgbestyrelsen)
Afskedsfest for Jan (herunder indsamling gave og en masse praktik, Karl Aage Sørensen, Dorte Kruuse,
Magda Høgh og Lisbeth Klynge)
Nyt fra kassereren (herunder kvartalsrapport, Dorte Schmeltz)
Nyt fra kontaktpersonen (Ilse Mortensen)
Nyt fra kirkeværgerne (herunder løse gravsten, maskinpark og transport, kirkedige på Helgenæs,
hækplanter på kirkegården i Vistoft) (Ida Bangsgaard, Erik Lykke og Palle Vang Nielsen)
Nyt fra kirkebladsudvalget (Grith Mortensen)
Aktivering af aktivitetsudvalget
Nyt fra de øvrige udvalg og medlemmer af menighedsrådet
Nyt fra personalerepræsentanten (Jane Thomsen)
Eventuelt – herunder nye mødedatoer og evaluering af mødeformen

Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2. Nyt fra formanden
Karl Aage orienterede om situationen omkring kørsel. Der laves en aftale omkring konfirmandkørsel. Ellers
afventer man svar fra taxafirma.
Høstgudstjenesteformatet blev diskuteret. Der var enighed om at holde fast i ”plejer” i denne omgang.
I Helgenæs og Tved pynter menighedsrådet kirken, mens graverteamet pynter i Vistoft. Af hensyn til
situationen omkring COVID 19 droppes det store kaffebord i år – desværre.
Vistoft: Her afholdes aftensgudstjeneste med kaffe og snolder. Magda og Ida arrangerer.
Helgenæs: Her planlægges eftermiddagskaffe med snolder. Dorte S, Ole, Ilse, Palle og Dorte K arrangerer.
Tved: Kaffe og snolder. Blomsterpyntning: Eva, Birthe og Lisbet sørger for blomster.
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Der er ønske om, at der afholdes gudstjeneste i Tved 2. juledag, så den nye messehagel kan indvies der.
Der foretages huslejevurdering af præstegården sammen med stiftet den 11. august.
Der indkøbes møbler til præstekontoret (kontorstol, hæve-sænkebord, sofa og sofastol, sofabord
standerlampe, loftslampe, skrivebordslampe, etc.). Gorm forestår dette.
Palle og Gorm er udnævnt til telefonudvalget. De sikrer, at der kommer liv i både fastnet og mobiltelefon.
Konfirmandstuebygningen er blevet kalket, og dermed er renoveringen af præstegården afsluttet.
Der har været besøg fra provstiet i juli, hvor de så den renoverede præstegård.
Der var åbent hus i præstegården sidst i juni. Ca. 150 deltog.
Der har desuden været afholdt en række arrangementer, koncerter og gudstjenester.

Ad 3. Indsættelse af ny præst
Der var enighed om, at der festligholdes i forbindelse med indsættelsen af Gorm den 13. september i Tved
og den 20. september i Helgenæs og Vistoft.

Ad 4. Menighedsrådsvalg
Birthe og Dorte K orienterede om orienteringsmødet den 18. august og det endelige opstillingsmøde den
15. september.
Programmet bliver som følger:
1. Velkomst ved menighedsrådet, Karl Aage
2. Valg af dirigent, Ida foreslås
3. Orientering om arbejdet i MR, Karl Aage
4. Visioner, ønsker og ideer til det nye menighedsråd – oplæg og debat, alle kommer til Marie og Gorm
senest onsdag 12. august om aftenen. Marie fremlægger
5. Redegørelse for det seneste års regnskab og det kommende budget, Dorte S
6. Orientering om datoer, etc. – praktik i forbindelse med valget, Birthe
7. Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges (3 fra hvert sogn, 9 i alt), Birthe
8. Overblik over, hvem der ønsker at stille op som kandidater og stedfortrædere
Der hænges plakater op i brugser, mv. Birthe og co. sørger for dette.
Strands Forsamlingshus og Tved Forsamlingshus er bestilt.

Ad 5. Afskedsfest for Jan
Praktik omkring afskedsfesten blev diskuteret. Vi er udfordret af begrænsninger i deltagerantallet pga.
COVID-19. Dorte K. løser praktikken sammen med Fuglsøcentret.
Indsamling af gave foregår via brugserne og mobile pay. Dorte K og Erik kontakter brugserne for at høre,
om de vil indsamle. Grith og Karl Aage laver en mobile pay-ordning.
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Erik undersøger priser på gave og rundsender.

Ad 6. Nyt fra kassereren
Kvartalsrapport for 2. kvartal 2020 blev fremlagt af kassereren og efterfølgende godkendt. Resultatet var
positivt, primært pga. mindre aktivitet i foråret pga. corona-nedlukningen.

Ad 7. Nyt fra kontaktpersonen
Ilse laver liste med kirkesangervikarer og kontakter derefter Gorm, så de sidste praktiske detaljer kan
komme på plads.

Ad 8. Nyt fra kirkeværgerne
Der er problemer med at få plantet hækplanter på kirkegården i Vistoft. Der skal hyres ekstra kræfter ind til
at hjælpe med at få dem i jorden i løbet af efteråret. Jane kommer retur med et oplæg til, hvor meget,
hvordan og hvornår, der skal sættes ind, men der er opbakning til, at der findes en løsning.
Renovering af kirkediget på Helgenæs går i gang i uge 35.
Den nye multimaskine er nået frem, og den gamle, udslidte maskine sælges. Indtil videre transporterer Erik
den nye maskine rundt mellem kirkegårdene.

Ad 9. Nyt fra kirkebladsudvalget
Grith orienterede om, at der laves en helsidesannonce i Adresseavisen Syddjurs, hvor en række MRmedlemmer fra kirkerne på Mols og Helgenæs er blevet interviewet omkring, hvorfor de er med i
menighedsrådet. Kommer i bladet i ugen op til 18. august. Fra THV er Ilse, Dorte S, Marie, Ida og Karl Aage
blevet interviewet. Fra KRAE er det Flemming, Bent, Søren Erik, Oda og Inge.
Der indkaldes til kirkebladsmøde snarest. Vi skal have nyt kirkeblad/gudstjenesteliste ud sidst i september.

Ad 10. Aktivering af aktivitetsudvalget
Aktivitetsudvalget aftaler at mødes snarest. Mødedato fremgår sidst i referatet.

Ad 11. Nyt fra de øvrige medlemmer af menighedsrådet og personalet
Der var intet til dette punkt.
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Ad 12. Nyt fra personalerepræsentanten
Jane er inviteret til erfa-gruppe for kirkegårdsledere. Der var opbakning til at sende Jane afsted.
Grandækningskonkurrence – vi siger ja til at være værter for konkurrencen, som nok afholdes mandag den
19. oktober.

Ad 13. Eventuelt – herunder nye mødedatoer og evaluering af mødeformen
Der holdes øje med, hvordan økonomitallene udvikler sig.
Dorte K. orienterede om skoven på Helgenæs.
Der er ryddet op på kontoret på Helgenæs.
Der blev givet tilladelse til, at Gorm og Lisa kan plante i haven.
Valgbestyrelsen afholder møde den 9. september kl. 19.
Næste menighedsrådsmøde afholdes tirsdag 29. september kl. 19 i Helgenæs Præstegård.
Aktivitetsudvalg mødes onsdag 2. september kl. 19 i konfirmandstuen i Tved.

Referent: Grith Mortensen, 10. august 2020.
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