Referat af fælles menighedsrådsmøde, torsdag den 16.
november 2017 i konfirmandstuen i Tved Præstegård
Deltagere:
Fra Vistoft: Jan Birk, Marie Jørgensen, Magda Høgh, Poul Holm Bangsgaard, Morten Storm
Pedersen.
Tved Menighedsråd: Karl Åge Sørensen, Erik Lykke Sørensen, Lisbet Klinge, Birthe B. Sørensen,
Grith Mortensen.
Fra Helgenæs Menighedsråd: Ole Jensen, Palle Vang Nielsen, Dorte Schmeltz, Dorte Kruuse, Ilse
Mortensen.
Fra kirkerne: Jan Schmidt, Marlene Høgh, René Dahlwad Jensen, Jane Thomsen.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden – og evt. tilføjelser.
2. Erfaringer med sammenlægning af menighedsråd. Formanden for Ådalens menighedsråd Jens
Scheel Thomassen fortæller om arbejdet og erfaringerne med at sammenlægge menighedsråd.
Efter oplægget mulighed for spørgsmål og debat.
3. Siden sidst. Formændene orienterer kort om, hvad det enkelte menighedsråd arbejder med i
øjeblikket – og hvad man har af planer.
4. Mols i Udvikling. Grith giver en orientering. Herefter debat om, hvordan vi fra
menighedsrådenes side kan bidrage til etablering af Kulturhuset ”Knudepunktet”.
5. Kirkernes samarbejde med Lyngparken. Vi har haft tre ture ud i det blå. Gode forslag til andre
aktiviteter?
6. Kirkeblad og hjemmeside. Hvad gør vi, når Post Danmark efter nytår ikke længere vil omdele
kirkeblade?
7. Kirkegårdene. Hvad gør vi ved medhjælper/vikar-situationen? Muligheder for samarbejde?
8. Gudstjenester omkring nytår. Skal der serveres et glas champagne og et stykke kransekage?
9. Julefrokost. Skal vi overveje fælles julefrokost fra næste år?
10. Fastlæggelse af dato for fælles studietur/udflugt. Tved arrangerer. Datoforslag: 27. maj el. 3.
juni.
11. Næste fællesmøde. Dato og forslag til emner, der skal tages op/drøftes
12. Eventuelt.
Ad 1. Godkendelse af dagsorden – og evt. tilføjelser.
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2. Erfaringer med sammenlægning af menighedsråd
Formanden for Ådalens menighedsråd, Jens Scheel Thomassen, fortalte om arbejdet og erfaringerne
med at sammenlægge menighedsråd.
Herunder er kort opsummeret hans tanker om sammenlægningsprocessen:
• Ådalen består af 6 sogne i det hele.
• Tidligere var der to præster; i dag er der kun en præst.
• Ligning er 2,2 mio i Ådalen. Vi har 2.4 mio. i ligning i Tved-Helgenæs-Vistoft.
• 1400 mod 1800 medlemmer af folkekirken (Ådalen vs. Tved-Helgenæs-Vistoft).
• Startede ud med at lave fællesmøder mellem de 2 menighedsråd. Lavede sammenlægning midt i
en valgperiode, for 8 år siden.
• Antallet af medlemmer blev diskuteret undervejs i sammenlægningsperioden. Menighedsrådet
består i dag af 8 medlemmer.
• Havde to af alt (formand, kasserer, CVR-numre, etc.)
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Hensyn til personalet var en del af overvejelserne (svært med halve stillinger og vinterfyringer)
Undervejs vil der være nogle med ja-hat, nogle med nej-hat og nogle der er skeptiske. Vær på
forkant – så I kan være med til at præge udviklingen og selv tage beslutningen.
Ligninger fra de to menighedsråd blev lagt i én kasse ved sammenlægningen.
Alle ansatte skal opsiges, skal søge, og ansættes på ny.
Én graver; de andre bliver gravermedhjælpere. Anciennitet fastholdes hos medarbejdere.
Organister afløser hinanden i dag (to 25% stillinger).
I dag har man en formand, en kasserer, en kontaktperson, et bygningsudvalg, to kirkeværger (3
+ 3 kirker), et aktivitetsudvalg og et ansættelsesudvalg.
Bygningsmassen består af en præstegård, en sognegård og en avlsgård samt seks kirker.
Eneste sted, der ikke er besparelse, er ved gravernes kørepenge.
Til gengæld er maskinparken skiftet ud og flyttes rundt.
I dag har området 4 lejlighedskirker og 2 højmessekirker.
Barnedåb, bryllupper, begravelser holdes i alle kirkerne. Der er kun gudstjeneste hver anden
søndag i de to højmessekirker.
Præsterne i Ådalen og i Mørke samarbejder, så præster kun er i ”aktion” hver anden søndag.
Gravere hjælper hinanden og afløser hinanden.
Alle 6 sogne er repræsenteret i menighedsrådet.
Arbejdsbyrde er ikke blevet større for menighedsrådsmedlemmerne.

Anbefaling:
• Beslut tidspunkt for sammenlægning
• Beslut antallet af medlemmer
• Brug ressourcer og brug dem rigtigt
Ad 3. Siden sidst
Formændene orienterede kort om, hvad det enkelte menighedsråd arbejder med i øjeblikket – og
hvad man har af planer.
Karl Åge, Tved Menighedsråd:
• Arne er sygemeldt og kommer måske ikke tilbage – under alle omstændigheder har det desværre
lange udsigter. Gravergruppen i Knebel hjælper i denne omgang med grandækning, men en
mere permanent løsning skal findes.
• 1,9 mio kr. er bevilget til tag på ladebygningen i 2018. I 2019 laves tag på præsteboligen.
• Mobile pay-løsning er lavet.
Dorte, Helgenæs Menighedsråd:
• Parkeringsplads er etablereret – et meget flot resultat.
• Der søges om penge til renovering af kalkmalerier i buen.
• Der er indført dåbsklude.
Poul, Vistoft Menighedsråd:
• Der er nu givet grønt lys til at renovere kirken indvendigt.
• Kirken skal lukkes fra start af januar indtil påske.
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Ad 4. Mols i Udvikling
Grith gav en orientering om Mols i Udvikling, herunder særligt et af projekterne under Mols i
Udvikling, som handler om at bygge et mødested i Knebel, som har arbejdstitlen ”Knudepunktet”.
Herefter var der en kort debat om, hvordan vi fra menighedsrådenes side kan bidrage til etablering
af Kulturhuset ”Knudepunktet”. Det blev bl.a. nævnt, at man kunne lade entreindtægter fra
koncerterne gå til Knudepunktet. Det blev aftalt, at de enkelte menighedsråd skal overveje, hvordan
vi hver især eller samlet kan understøtte projektet.
Ad 5. Kirkernes samarbejde med Lyngparken
Vi har haft tre ture ud i det blå. Der var en positiv tilbagemelding på turene. Der fremkom ikke nye
forslag til aktiviteter, man kan lave i samarbejde. Jan, Betty og Grith mødes med Lyngparkens
repræsentanter og arrangerer.
Ad 6. Kirkeblad og hjemmeside
Mulighederne for at få bladet omdelt, når Post Danmark efter nytår ikke længere vil omdele
kirkeblade, blev diskuteret. Der var umiddelbart et ønske om, at bladet skal udkomme i fysisk form,
og at det skal omdeles.
Gruppen gav kirkebladsgruppen bemyndigelse til at undersøge følgende muligheder og finde den
bedste løsning:
• Undersøge om det er muligt at tilmelde sig kirkebladet i elektronisk form.
• Undersøge om skolen eller foreningerne i området (søspejdere, IF Mols, o.lign.) vil være
interesseret i at byde ind på opgaven.
• Undersøge om et af distributionsselskaberne kan omdele bladet (fx DAO).
Ad 7. Kirkegårdene
Arne er sygemeldt, og der er usikkerhed om, hvorvidt han kommer tilbage. Mulighederne for at løse
den akutte situation samt lave en langtidsholdbar løsning blev diskuteret.
Trine Andie (fra tanken) blev foreslået til at løse den akutte situation. Desuden har graverteamet fra
Knebel lovet at hjælpe til, når de er færdige med at dække gran.
I forhold til en langsigtet plan, så indkalder Karl Åge kontaktpersonerne til et møde i januar.
Ad 8. Gudstjenester omkring nytår
Jan orienterede om planerne omkring nytår.
Der var enighed om at servere et glas champagne og et stykke kransekage.
Ad 9. Julefrokost
Der afholdes fælles julefrokost den 7. december 2018. Planlægning af julefrokosten går fremadrettet
på omgang. Ægtefæller inviteres med. Helgenæs arrangerer i 2018.
Ad 10. Fastlæggelse af dato for fælles studietur/udflugt
Tved arrangerer udflugten, som løber af stablen den 27. maj 2018.
Ad 11. Næste fællesmøde
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Der afholdes fællesmøde onsdag 11. april kl. 19.30 på Helgenæs. Sammenlægning er et punkt på
dagsordenen. Yderligere punkter kommer senere.
Ad 12. Eventuelt
Google street view vil gerne gennemfotografere kirken – vi er ikke interesserede, da det ikke er
gratis.
Mette Weisbjerg, Thorup, kan renovere kirketekstiler, hvis vi har brug for det.
Det annonceres i kirkebladet, at folks overskydende stauder kan afleveres hos graverne.
Der er indkøbt 10 stk. 100 salmer og 10 stk. Kirkesangbogen, der cirkulerer blandt
menighedsrødderne og er udleveret til organister, kirkesanger og præst.
Salmeblad til julegudstjenesten skal genoptrykkes.

Referent: Grith Mortensen, 16. november 2017.
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