Referat af fælles menighedsrådsmøde, Tved-Helgenæs-Vistoft
Pastorat, 11. april 2018
Deltagere:
Fra Vistoft Menighedsråd: Marie Eggert Jørgensen, Magda Høgh, Poul Holm Bangsgaard, Morten Storm
Pedersen.
Fra Tved Menighedsråd: Karl Aage Sørensen, Lisbeth Klinge, Birthe B. Sørensen, Grith Mortensen.
Fra Helgenæs Menighedsråd: Ole Jensen, Palle Vang Nielsen, Dorte Schmeltz, Dorte Kruuse, Ilse
Mortensen.
Fra kirkerne: Jan Schmidt, Malene Høgh, René Dahlwad Jensen, Jane Thomsen, Belinda Wilkens Støve,
Judith Völker.

Fraværende:
Cilja Haugland, Gitte Sloth, Jan Birk og Erik Lykke Sørensen

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

Godkendelse af dagsorden – og evt. tilføjelser
Diakoniarbejdet i provstiet v/ diakonipræst Torben Jensen
Hvordan kommer vi videre i processen med evt. sammenlægning af menighedsråd?
Fremtidige aktiviteter
Mols i Udvikling
Kirkeblad, hjemmeside og kirkerne på Facebook
Salmebogstillæg
Samarbejdsaftaler
Medarbejdermøde
Aktivitetsudvalgsmøde
Næste fællesmøde
Eventuelt

Ad 1. Godkendelse af dagsorden – og evt. tilføjelser
Dagsordenen blev godkendt.

Ad 2. Diakoniarbejdet i provstiet v/ diakonipræst Torben Jensen
Diakonipræst Torben Jensen orienterede om diakoniarbejdet i provstiet.
I dag er provstiet/kirken involveret i følgende aktiviteter:
•
•
•
•
•
•

Julehjælp i Provstiet
Diakoniens dag, lørdag 3. november i Hornslet-Hallerne
Stafet for livet – telt
Café Kolind, social café
Kontakt til flygtningefamilier
Sorggrupper

Kunne også være hjælp til:
•
•
•
•

Besøgstjeneste
Frokostklub for midaldrende mænd
Aflastning for pårørende til meget syge
Snakkecafé for enlige mødre
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•

Kørselsordninger til indkøb

Torben orienterede desuden om, hvad der bør løftes på provstiniveau, herunder:
• Fælles om samtale og nye samarbejder – konference afholdt i Aarhus den 3. januar 2018. Se mere på
fællesom.dk. Kommune og provsti er her blevet enige om at samarbejde om emnet enlige mænd.
• Samarbejde om at sørge for at børn kan komme på sommerferie.
• Folkekirkens Familiestøtte.
Torben efterspurgte 1-2 medlemmer til en baggrundsgruppe for diakoni (eller 1 fra hvert menighedsråd).
Desuden fik menighedsrådene til opgave at overveje, hvilken form for diakoni, de kan bidrage med, og som
vil være relevant for området.

Ad 3. Hvordan kommer vi videre i processen med evt. sammenlægning af menighedsråd?
Alle tre menighedsråd har meldt énstemmigt ud, at de vil fortsætte processen frem mod en evt.
sammenlægning af Tved, Helgenæs og Vistoft menighedsråd til et fælles menighedsråd for alle tre sogne i
pastoratet.
Et udvalg bestående af Birthe (Tved), Dorte K. (Helgenæs) og Morten (Vistoft) havde lavet oplæg til den
videre proces, som Morten fremlagde.
Der var to muligheder, nemlig, at:
•
•

Bevare de tre sogne
Slå de tre sogne sammen

Udvalget foreslog, at man arbejder med modellen, hvor sognene bevares, hvilket der var opbakning til.
Morten orienterede om en række ting, der skal tages stilling til undervejs, herunder:
Hvor mange medlemmer skal man være og hvad skal fordelingen være? – Skal der være lige mange fra
hvert sogn? Vi skal mindst være 6 og max 15. Beslutningen skal træffes i fællesskab.
Hvert sogn skal have eget opstillingsmøde og evt. valg.
Kirkeværge – her kan man opstille en kirkeværge pr. kirke.
Det skal besluttes, hvordan posterne skal besættes.
Økonomi slås sammen med virkning fra 1. januar. Første år laves tre budgetter, og året efter er der blot et
budget.
Det nye menighedsråd skal have et nyt CVR-nummer.
Alle ansatte bliver som udgangspunkt ført over til det nye menighedsråd. Der laves et tillæg til
ansættelseskontrakterne.
Gruppen foreslog, at diskussioner skal foregå i mindre grupper, således at formænd/næstformænd,
kirkeværger, kasserere, og kontaktpersoner mødes hver gruppe for sig og diskuterer. Gruppen lagde op til,
at de forskellige grupper mødes inden næste møde. Der var opbakning til denne fremgangsmåde.
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Processen bliver dermed således:
•

•
•
•
•
•

Indtil september 2018: Diskussion inden for de enkelte funktioner af, hvem der kunne have lyst til
posten, hvad der skal samarbejdes om, samt størrelse af menighedsråd og om vi skal have et lige antal
repræsentanter fra hvert sogn.
Efteråret 2018: Fremlæggelse af tilbagemelding fra grupper på næste fællesmøde.
September 2019: Der afholdes menighedsmøde i hvert sogn (under deltagelse af formænd fra de
øvrige) – fx i forbindelse med høstgudstjenesten.
Advent 2019: Ændring træder i kraft fra dette tidspunkt med første fælles regnskabsår i 2020. De
nuværende menighedsrådsmedlemmer fortsætter (dvs. 15 i rådet dette år).
September 2020: Opstillingsmøder i alle sogne.
1. søndag i advent 2020: Det nye menighedsråd tiltræder.

Ad 4. Fremtidige aktiviteter
Skal vi fortsætte som hidtil – eller er der forslag om nye tiltag? Godkendelse af/orientering om planlagte
arrangementer i sommerferien.
Rammerne for fremtidige aktiviteter blev diskuteret. Det blev besluttet, at Aktivitetsudvalget får mandat til
at beslutte antallet af aktiviteter og indhold. Aktivitetsudvalg skal sikre sig, at foredragsholder o.lign. er god.
Henover sommeren bliver der følgende aktiviteter:
•
•
•
•

Stafet med nyere salmer
Koncert i Vistoft
Koncert med Cilja/Gitte i Helgenæs Kirke
Koncert med Kim Sjøgren i Tved Kirke

Ad 5. Mols i Udvikling
Grith orienterede om Mols i Udvikling, herunder om Knudepunktet og en mulig auktion til fordel for
Knudepunktet.
Øvemuligheder for korene blev diskuteret. Heartkoret øver i konfirmandstuen i Tved, og der arbejdes på en
løsning for det store voksenkor. Ilse er som kontaktperson for organisten gået ind i arbejdet med at finde
en løsning.

Ad 6. Kirkeblad, hjemmeside og kirkerne på facebook
Orientering om nyt trykkeri og ny omdeling.
Grith og Dorte orienterede kort om, at vi nu er gået over til nyt trykkeri (fra LaserTryk til Hauch Colorprint).
Desuden er PostNords omdelingspris blevet så høj, at vi har måttet søge andre veje. FK Distribution er nu
valgt, men der har været betydelige problemer med leveringen.
Det er blevet billigere at producere kirkeblad – 12.000 kr. for omdeling mod 20.000 kr. tidligere. 7500 kr.
mod 10242 kr. tidligere for trykning af bladet.
Hjemmeside er nu opdateret. Menighedsrådene blev opfordret til at komme med kommentarer og
materiale om fx kirkernes historie.
Judith orienterede om den Facebook-gruppe, hun har oprettet for kirkerne. Den hedder Mols-Helgenæs
Kirker, og her poster hun løs fra livet i kirkerne.
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Ad 7. Salmebogstillæg
Det blev diskuteret, om vi skal have tillæg til salmebogen, og om det skal være ”100 salmer” (120 kr.) eller
”Kirkesangbogen” (248 kr.). Det blev besluttet at hver kirke indkøber 50 stk. i enten 2018 eller 2019 af ”100
salmer”.

Ad 8. Samarbejdsaftaler
Vi har samarbejdsaftaler om organister (de syv sogne) og gravermedhjælper (de tre sogne). Det fungerer
godt. Der skal ikke laves samarbejdsaftale omkring graverne, der er ansat ved de enkelte kirker.
Der var enighed om at afvente et evt. udspil fra Knebel-Rolsø-Agri-Egens omkring samarbejde omkring
kirkesanger.
Der skal desuden laves samarbejdsaftale for kirkeblad og hjemmeside.
Mht. fællesmøde med Knebel-Rolsø-Agri-Egens, så var vurderingen, at det vil man gerne, men at der skal
være noget at mødes om. Lige nu afventer man Knebel og bruger fokus på en evt. sammenlægning.

Ad 9. Medarbejdermøde
Næste medarbejdermøde bliver fredag 8. juni 2018 kl. 13.00 i Konfirmandstuen i Tved.

Ad 10. Aktivitetsudvalgsmøde
Næste aktivitetsudvalgsmøde bliver tirsdag 1. maj kl. 17.00 i Konfirmandstuen i Tved.

Ad 11. Næste fællesmøde
Næste fællesmøde afholdes tirsdag 23. oktober kl. 19.30 i Helgenæs Præstegård.

Ad 12. Eventuelt
Hvis der kommer konflikt, så bliver Jane, René, Belinda og Judith lockoutet. Jane skal desuden strejke. Det
forventes at konfirmationer kan holdes – blot uden musik, men med sang.
Persondataforordning – her afventer vi udspil fra Provstiet. Grith foreslog, at vi så vidt muligt koordinerede
arbejdet med at få procedurerne på plads.

Referent: Grith Mortensen, 12. april 2018.

