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Deltagere:  
Marie Eggert Jørgensen, Magda Høgh, Poul Holm Bangsgaard, Ida Bangsgaard, Karl Aage Sørensen, Lisbet 
Klinge, Birthe B. Sørensen, Grith Mortensen, Palle Vang Nielsen, Dorte Schmeltz, Dorte Kruuse, Ole Jensen, 
Morten Storm Pedersen, Ilse Mortensen. 
Fra kirkerne: Gorm Ridder-Jensen, Jane Thomsen, Benedikte Bock Pedersen (under punkt 1-3).   
Fraværende: Erik Lykke Sørensen 

Dagsorden: 
1. Valg af ordstyrer 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Forventningsafstemning i forbindelse med Gorms ansættelse (Benedikte Bock Pedersen) 
4. Nyt fra formanden (herunder lejekontrakt Helgenæs Bådelaug, kirkebogsføring, budgetsamråd) Karl 

Aage Sørensen) 
5. Nyt fra kassereren (Dorte Schmeltz) 
6. Nyt fra kirkeværgerne (herunder varmestyring i Vistoft Kirke, kirkediget på Helgenæs, transport af 

multimaskine samt APV; Ida Bangsgaard, Erik Lykke og Palle Vang Nielsen) 
7. Nyt fra kontaktpersonen (herunder planlægning af COVID-19-sikre julegudstjenester, Ilse Mortensen)   
8. Nyt fra kirkebladsudvalget (Grith Mortensen) 
9. Nyt fra de øvrige udvalg og medlemmer af menighedsrådet (aktivitetsudvalget, m.fl.) 
10. Nyt fra præsten (herunder brug af nyere bønnebøger i gudstjenesten og ny kabelføring for telefon i 

præstegården, (mini)konfirmander herunder kørselsbehov, Gorm Ridder-Jensen) 
11. Nyt fra personalerepræsentanten (herunder grandækningsdag, Jane Thomsen) 
12. Menighedsrådsvalg (evaluering og opfølgning på selve valget, god overlevering fra de medlemmer som 

træder af menighedsrådet, suppleanternes rolle, inddragelse af frivillige fremover; Valgbestyrelsen, 
mv.)  

13. Eventuelt – herunder nye mødedatoer 

 

Ad 1. Valg af ordstyrer 
Ida blev valgt til ordstyrer. 

 

Ad 2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt.  

 

Ad 3. Forventningsafstemning i forbindelse med Gorms ansættelse 
Provst Benedikte Bock Pedersen deltog i denne del af mødet.  

Hun nævnte bl.a.:  

• Gorm skal ind i et forløb over 18 måneder, hvor han skal videreuddannes til at være præst. Gorm har i 
den forbindelse fået en mentor fra præstekollegiet.   

• Vi skal forvente, at han kun er præst på 80%, da han skal bruge tid på oplæring og alt er nyt. 
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• Der skal laves regulativ på præsten i sommerlandet. Dette sendes til menighedsrådet, når det er 
godkendt fra øverste sted.  
 

Præst i sommerlandet 
• 25% af Gorms stilling er allokeret til kirken i sommerlandet.  
• Gorm skal være tovholder omkring kirken i sommerlandet for Mols, Helgenæs og Ebeltoft-området.  
• Målet er at give kirken et samlet udtryk i forhold til sommerlandet.  
 
Sognepræsten 
• Fra uge 43 til påske får Gorm tjenestefri en søndag om måneden, dvs. 6-7 søndage tages ud. Disse 

søndage overtager Anne Hanson gudstjenesterne, dvs. gudstjenestefrekvensen bliver den samme. 
• Gorm sørger for øvrige tjenester (barnedåb, bryllupper, begravelser) samt minikonfirmand- og 

konfirmandhold.  
 
Grith og Gorm laver en notits i kirkebladet om vilkårene omkring Gorms stilling.    

 

Ad 4. Nyt fra formanden  
Der er foretaget huslejevurdering af præstegården sammen med stiftet den 13. august. 

Forpagtningskontrakt med Helgenæs Bådelaug er udarbejdet. 

Den 28. august var der besøg fra Syddjurs Kommunes udvalg, der skal uddele Syddjurs Kommunes 
arkitektur- og bevaringspris. Priserne uddeles den 5. oktober.  

Provstiets budgetmøde blev afholdt den 25. august, hvor Karl Aage og Dorte S. deltog. Den fremtidige 
driftsramme er på 2,9 mio. kr. På mødet blev desuden givet en orientering om diakoni, 
personalekonsulentens opgaver og kirkeligt samarbejde. 

Kirkebogsføringen er flyttet til Ebeltoft.     

23. september blev der afholdt huslejesyn i provstiregi. Der mangler et tørrestativ, og der sættes en låge op 
i haven. Desuden skal der etableres internet. Belysning indkøbes og printer flyttes. Der er aftalt, at 
vinduespudsning fremadrettet betales af MR.   

Gammel bibel er nu nået retur. Niels Viggo Madsens Mindefond har betalt for istandsættelsen.   

Byggeregnskab for istandsættelse af præstegården er nu gjort endeligt op.  

Gorm er blevet ordineret i Domkirken den 10. september og der er holdt indsættelsesgudstjeneste i Tved 
den 13. september. Ansættelsen blev desuden festligholdt i Helgenæs og Vistoft Kirker den efterfølgende 
weekend.      

Der har været afholdt afskedsreception for Jan Schmidt i Fuglsøcentret den 19. september. Godt 200 deltog 
– fordelt over dagen.    
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Ad 5. Nyt fra kassereren  
Dorte S. orienterede.   

Revisionsprotokollater for de tre regnskaber for 2019 er nu kommet retur. De blev underskrevet af 
menighedsrådet. Det samlede Tved-Helgenæs-Vistoft Menighedsråd dækker fremadrettet for det 
underskud, der var i Tved Menighedsråd i 2019. 

MR besluttede, at sekretæren også skulle have blyantspenge i 2020 – hun var ikke kommet med på listen, 
da MR i forbindelse med konstitueringen besluttede uddeling af blyantspenge.  

Erik, Dorte S. og Palle ansøger om midler til en leaset bil, der kan køre rundt med multimaskinen. 

Jane indhenter en samlet pris på vinduespudsning både i kirkerne og i præstegården.  

Der sættes Mobile Pay-messingskilt på de tre kirkebøsser. 

Gorm skal på de tre præstetavler i kirkerne. Dorte K. sørger for dette. 

Der holdes øje med, hvordan økonomitallene udvikler sig, når 3. kvartal er afsluttet. Der afholdes møde 
med regnskabskontoret i den forbindelse. Er der penge tilbage, så bruges de til højtaleranlæg i kirkerne.   

 

Ad 6. Nyt fra kirkeværgerne  
Det skrider godt fremad med kirkediget på Helgenæs. Palle tager foto og laver godt historie til kirkebladet.  
 
Der bliver lavet varmestyring i alle kirkerne i provstiet. 
 
Ida indhenter tilbud på maling af vinduer i Vistoft Kirke. 
 

Ad 7. Nyt fra kontaktpersonen  
Planlægning af COVID-19-sikre julegudstjenester blev diskuteret. Gorm kommer med et oplæg, og 
”kunderne” opfordres til, at man spreder sig over juledagenes gudstjenester.  
 

Ad 8. Nyt fra kirkebladsudvalget  
Det var lykkedes udvalget at lave et kirkeblad fra 1. møde til bladet lå trykt på bare 3 uger. Imponerende. 
Udvalget har mødtes i dag, og et nyt blad kommer ud lige inden 1. søndag i advent. Grith er i kontakt med 
kommende nyt medlem fra Vrinners, som er interesseret i arbejdet omkring kirkeblad og kommunikation i 
det hele taget. Grith tager en snak med hende. Der arbejdes på en plan for, hvem der fremadrettet skal 
lave kirkeblad.   
Ida sørger for at kirkebladet kommer ud – hvis vi opdager, at der er tomt i brugserne, så skal Ida have 
besked.   
 

Ad 9. Nyt fra de øvrige udvalg og medlemmer af menighedsrådet   
Aktivitetsudvalget har mødtes og er enige om, at efterårets aktiviteter holdes på lavt blus pga. COVID-19. 
Der afholdes lokalt-forankrede sogneaftener.   
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Ad 10. Nyt fra præsten 
Gorm iværksætter brug af nyere bønnebøger i gudstjenesten.  

Ny kabelføring for telefon i præstegården er sat i værk. 

Konfirmander begynder i uge 43 i konfirmandstuen. Marie og Gorm løser transporten.  

(Mini)konfirmander startes op efter jul i et tæt samarbejde mellem Gorm og Anne.   

 

Ad 11. Nyt fra personalerepræsentanten 
Grandækningsdagen hænger i en tynd tråd pga. covid-19-restriktioner. Jane overvejer, om dagen skal 
aflyses eller gennemføres, som planlagt mandag den 19. oktober.   

Vi får ny blomsterleverandør. 

Der er en medarbejder i arbejdsprøvning i Tved pt. Måske kommer der en anden i arbejdsprøvning.  

Jane og Dorte S. undersøger muligheden for at ansøge om tilskud til stauder (udvikling af kirkegården).    

 

Ad 12. Menighedsrådsvalg  
Der er endnu ikke modtaget andre kandidatlister. Fristen er 13. oktober.  
Den førstevalgte skal indkalde til konstituerende møde, som skal afholdes senest 28. november.  
 
God overlevering fra de medlemmer, som træder af menighedsrådet, blev diskuteret.  
 
Inddragelse af frivillige fremover - Grith sender Annes tekst til kommentering inden offentliggørelse i 
kirkebladet.   
 
Suppleanternes rolle blev diskuteret. Suppleanterne spørges, om de ønsker at modtage referatet.     

 

Ad 13. Eventuelt – herunder nye mødedatoer  
Næste møde afholdes med efterfølgende konstituerende møde, onsdag 11. november kl. 19 i Tved 
Præstegård. Her deltager både de afgående og de nye medlemmer.   

Der afholdes julefrokost den 27. november.  
 
Referent: Grith Mortensen, 29. september 2020. 
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Godkendt af  

 

 

Birthe B. Sørensen 

 

Karl Aage Sørensen 
 

Dorte Kruuse 

 

Lisbet Klinge 
 

Dorte Schmeltz 

 

Magda Høgh 

 

Erik Lykke Sørensen 

 

Marie Eggert Jørgensen 

 

Grith Mortensen 

 

Morten Storm Pedersen 

 

Ida Bangsgaard 
 
 

Ole Jensen 

 

Ilse Mortensen 

 

Palle Vang Nielsen 

 

Jane Thomsen 

 

Poul Holm Bangsgaard 
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