
Tved-Helgenæs-Vistoft Menighedsråd  
 
Referat for menighedsrådsmøde tirsdag den 4. januar 2022 kl. 19.00 i Tved 
Menighedshus. 
Referent: Gorm 
Tilstedeværende: 
Ilse Mortensen, Rita Geertz, Karl Aage Sørensen, Palle Sørensen, Lisbeth Klinge, Dorte 
Schmeltz, Ole Schøler, Jane Thomsen, Gorm Ridder-Jensen, Marie Eggert. 
Fraværende: Erik Lykke 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
Dagsorden godkendt. 
 

2. Nyt fra formanden (Karl Aage Sørensen) 
Kirkebladet har forbrudt sig mod copyright. Der er betalt bøde på 4500. 
Blytaget er blevet labbet. Udtalelse om generel tilstand kommer januar. 
Flagstang på Helgenæs er blevet sat op. Den virker! 
Kafe Kolind får lov at fortsætte uden vores videre bidrag. 
Der er afskedsgudstjeneste for Betty Højgaard d. 26.3. Vi skal finde en måde at 
markere det på. 
Det er på tale at holde den store sommerkoncert igen til August i Tved. Der er 
opbakning til det. 
Der er væltet og beskåret træer på Nordsiden af Tved kirkegård. 
 

3. Nyt fra kassereren (Dorte Schmeltz, samarbejdsaftale til underskrift vedr. 
regnskabsfører) 
Vi kommer ud af 2021 med et forventet overskud, når alt er gjort op. 
Regnskabet har dog ikke været revideret endnu. 
Der har været ekstra udgift på brændstof til graverbilen – forventeligt. 
Vedtægt for regnskabsfører er godkendt. 

 
4. Nyt fra kontaktpersonen (Ilse Mortensen. ansættelse	af	gravermedhjælper) 

Der er gang i ansættelsesproces om en ny gravermedhjælper pr. 1.4. 
Gitte Sloth vil gerne have opgraderet hendes organiststilling med flere timer. 
Der afvikles MUS i januar og APV i marts med Ole og Ilse. 
MR vil drøfte at få lavet en medarbejderordning, der gør, at medarbejderne på 
en eller anden måde kan få hjælp eller tilskud til message og fysioterapi. Evt. i 
samarbejde med provsti. 
 
 

5. Nyt fra kirkeværgerne (Erik Lykke Sørensen, Marie Eggert Jørgensen og Palle Vang 
Nielsen) 
Der er kommet udkast til udbudsmateriale omkring orglet i Vistoft. Der mangler 
tegninger fra arkitekt. Vi laver en godkendelse af udbudsmaterialet til marts. Der skal 
indføres en passus angående nedtagelse af orglet (3.7.1.). 
 



6. Nyt fra kirkebladsudvalget (Ole Schøler, Gorm Ridder-Jensen og Grith Mortensen, 
Hjemmesideservice, redaktør til kirkebladet, samt produktionsplan for kirkeblad 2022 
fremlægges 
 
En produktionsplan og mødeplan i akt-udvalget samstemt med kirkebladsmøder er 
forsøgt fastlagt, så de to møder passer bedre med hinanden i rækkefølge. 
 
Gorm sender produktionsplan for kirkeblad til rådet. 
 
7. Nyt fra de øvrige udvalg og medlemmer af menighedsrådet 
Kirkegårdsudvalget vil bruge den kommende konference til at konkretisere ideer og 
planer. 
 
7.a Aktiviteter januar: 30. januar kl. 14.30 familiekoncert Saint-Saëns ”Dyrenes 
Karneval” i Tved Kirke. 20. januar 19.30: Sogneaften med Rasmus Theisen og hans 
band med nye molbohistorier og fortolkninger af P. Madsens folkemelodier i Tved. 
 
7.b: Grøn Kirke udvalg: Kirkegårdskonference 2022, Emne: Grøn omstilling- Nyborg 
Strand 10.3.22. Tilmelding 24.2.22 
Grøn kirke-udvalget deltager i konferencen. 
 
8. Nyt fra præsten (Gorm Ridder-Jensen. Gældende restriktioner.) 
 
Kirkekaffe – vi skal bruge nogen, der efter tur vil lave den: Der kan laves et skema/et 
rotationsprincip. Alternativt kan faste kirkegængere måske stå for det, hvis de har 
lyst. Startes op fra april. 
Liturgi: Præsten ønsker, at der holdes flere gudstjenester kl. 19/19.30 om søndagen. 
Det åbner op for, at flere kan komme til gudstjenesterne. 
Dertil ønsker præsten at fastholde gudstjenesternes tid efter ”vintertid” således at 
søndagens tjenester vil være hhv. 9.30 og 11.00 hele året. 
 
Disse punkter godkendes i udgangspunktet med en forsøgsordning på to år. 
 
 
For at skabe en liturgisk fornyelse, der samtidig er del af den længste tradition, 
foreslås det, at der indføres Kyrie og gloria i den sene gudstjeneste fra og med 
palmesøndag. 
Dette foreslås for at bringe formessen mere i spil og involvere og delagtiggøre 
menigheden under hele gudstjenesten. 
 
For at indføre dette så pædagogisk som muligt, skal der trykkes nogle 
højmessevejledninger, så menigheden nemt kan orientere sig efter, hvad der foregår i 
gudstjenesten. Dette skal der bruges nogle penge til. 
 
Præsten laver et oplæg om det til næste MR-møde. 
 
 
Om KK-medarbejder: 
En time om måneden pr. sogn. ift. KK-medarbejder. Er godkendt. 
 



9. Nyt fra personalerepræsentanten (Jane Thomsen)  
Der er blevet sat gang i fuglekasse-projektet. 
 
10. Årshjul for årets møder (Karl Aage Sørensen) 
Er uddelt.  
 
11. Eventuelt  
Der skal på et tidspunkt overvejes at ses på varmekilden i Tved – det skal måske 
ændres ift. kalkning, kalkmalerier, energiforbrug og varmemæssigt komfort. 
 


