MENIGHEDSMØDE SØNDAG EFTERMIDDAG DEN 07.04.2019 PÅ HOLMGAARD

referat
Ca.40 deltagere inkl. menighedsråd
Velkomst ved formand Flemming Sølvstad Nielsen
Med tak til sognepræst Betty Højgaard for eftermiddagens fine prædiken og til Mols-Helgenæs Cantori for
deres medvirken i Agri kirke.
Aflæggelse af formandens beretning for menighedsrådets aktiviteter i det forgangne kirkeår. Et år –
halvvejs gennem det siddende menighedsråds første periode -, der markerer sig ved et meget højt antal
fuldførte og store projekter, hvoraf nogle er startet op af det tidligere menighedsråd. Formanden
fremhæver:
•

•

•
•

•

Digerne i Egens – et projekt, der både i teknisk henseende, fysisk udstrækning samt med hensyn til
omkostningsniveau og tidsmæssig udstrækning havde tegnet som en større udfordring, end det
endte med at blive. Takket være dygtigt planlagt og udført arbejde blev et flot resultat nået på
under halv tid og halvt budget.
Vrinners kirke – efter en omfattende indvendig renovering og ny farvesætning blev kirken taget i
brug igen ved en genindvielsesgudstjeneste 1.s. i Advent. Endnu henstår udsmykning, hvortil der
ikke haves noget konkret projekt. Dette forventes igangsat i indeværende år og menighedsrådet
modtager meget gerne idéer samt konkrete forslag til kunstnere.
Nyt graverhus i Agri – opført som afslutning på det store nedrivningsprojekt. Tjener til løsning af
pladsbehov og giver en fin arkitektonisk erstatning af de nedrevne bygningsdele.
Auktion – et hyggeligt, velafviklet og velbesøgt arrangement i Strandkær med afhændelse af
effekter fra den afhændede præstegård i Knebel indbragte ifølge det senere aflagte regnskab
kr.18.500, der betragtes som diakoni og gives til Knudepunktet.
Kirkegårdsmuren i Vrinners – nok hvad der pt. betragtes som menighedsrådets smertensbarn, idet
projektet har været længe i støbeskeen og er stødt på problemer. Den samlede løsning, som
Menighedsrådet havde ønsket sig, har ikke kunnet godkendes videre i systemet, og det er nu
sådan, at der skal lavet en prøveopsætning af den bestående mur på 2 stykker af muren, så man
derefter kan se, om muren kan repareres i stedet for enten en helt ny omsætning eller en ny mur.
Til gengæld ser det på plussiden ud til, at arealet foran muren kan tænkes ind som integreret del i
et af kommunen påtænkt anlæg af cykelsti.

Formanden nævnte af kommende projekter og initiativer
•
•

Knebel kirke – taget skal renoveres. Det må forventes at blive et stort og dyrt projekt for 2020 med
opstart i indeværende år.
Skovkirkegård – menighedsrådet har meget løst overvejet tanken og så småt taget hul på drøftelser
og sonderinger af løsningsmodeller, formelle krav mv. En tanke kunne være området ved Agri kirke;
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•

•

men intet ligger som nævnt fast. Også Rolsø kirkegård kunne evt. tænkes at komme i spil som
mulighed.
Henvendelse fra Naturfonden – om interessen i at afhænde dele af præstegårdsjorden i Agri med
henblik på, at dette kan indgå i samling af jordstykker i Nationalpark Mols Bjerge. Der arbejdes
videre med tanken, som menighedsrådet principielt ikke er afvisende for. Der foreligger pt. ingen
konkrete købstilbud. Tanken har imidlertid givet anledning til overvejelser om, hvorvidt det måske
under alle omstændigheder ville være hensigtsmæssigt at udlægge et areal til udvidelse af Parealet ved kirken.
Træfældning på kirkegården i Vrinners – et stort træ ved kirkegårdsmuren er fældet. Formanden
benyttede lejligheden til at bemærke, at menighedsrådet har modtaget andre konkrete
henvendelser med ønsker om rydning, som man imidlertid ikke har fundet grundlag for at
imødekomme.

Emnet bliver anledning til at overgå til spørgsmål, kommentarer og debat i relation til initiativer i
menighedsrådet:
•

•
•

•
•

•

De løse gravsten – temaet havde været stort slået op i kølvandet på en tragisk hændelse på
Sjælland og har i flere sogne givet anledning til at igangsætte omfattende og bekostelige arbejder.
Imidlertid er det menighedsrådets opfattelse, at man også fra myndighedernes side i et vist mål har
afblæst alarmen. Det har givet anledning til en gennemgang og er opmærksom på, at der skal
holdes løbende øje med forholdet.
Knudepunktet – formanden redegør på spørgsmål fra salen om forventningerne til det nye, fælles
samlingssted.
Adgangen til arealerne ved et evt. jordsalg – hegning, naturafgræsning mv. er en bekymring ifølge
en af de deltagende, der henviser til, at det angiveligt har været et problem andre steder. Forholdet
har menighedsrådets bevågenhed; dog synes det at være en eksplicit del af Naturfondens (for så
vidt det er dem, man har i tankerne som mulig køber) / nationalparkens generelle målsætning ved
opkøb, at der netop sikres offentlig brug af arealerne. Det forekommer ikke hensigtsmæssigt at
pålægge arealerne adgangsservitutter eller lignende forud for et eventuelt salg.
Præstens Krat – arealet udskilt, opryddet og sat under løbende tilsyn, således at der fortsat er
adgang til området.
Rolsø Kapel og kirkegård – en af de tilstedeværende mener, at der bør ryddes op i gamle, ulæselige
og ”uaktuelle” gravsten og –steder. Elsa Holmer redegør på menighedsrådets vegne om en kontakt,
hun har taget i anledning af en lovændring, der har aktualiseret, at der skabes klarhed for, hvilke
forpligtelser, vi har bl.a. i forhold til den nedlagte kirkegård i Rolsø. I øvrigt viser debatten, der
udspiller sig i forlængelse af spørgsmålet, at det er den altovervejende holdning, at stedet netop i
kraft af sin historie og sit ”forfald” repræsenterer en betydelig værdi såvel kirke- og lokalhistorisk
som rent æstetisk. Der skal ikke ske intensiveret oprydning.
Hjertestarter i Agri – menighedsrådet har tidligere modtaget og behandlet et forslag om dette fra
en lokal beboer, der tager emnet op igen. Menighedsrådets holdning er fortsat, at man meget
gerne støtter og i givet fald bidrager til opsætningen af en hjertestarter men, at man ikke ser sig i
stand til at påtage sig den løbende vedligeholdelse som ansvarlig for opsætningen.
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•

Udsmykning af Vrinners kirke – der spørges til, hvilke kunstnere menighedsrådet har udvalgt som
kandidater til opgaven. Formanden oplyser, at der ikke er igangsat en udvælgelse, men at i hvert
fald én kunstner har meldt et løst forslag ind, som man bl.a. vil se nærmere på. Som udgangspunkt
ser menighedsrådet gerne, at en lokal kunstner om muligt kunne løse opgaven. Simon Aaen bringes
i forslag.

Formanden afslutter sin beretning med en kort redegørelse for personalesituationen. Der er etableret en
fin organisering med et meget velfungerende samarbejde. Ny kontaktperson er Inge Johansen, der sammen
med formanden varetager den umiddelbare dialog med de ansatte.

Regnskab / budget aflægges af menighedsrådets kasserer, Oda Skov Andersen. Der fremdrages
hovedpunkter med fokus på det overordnede overblik.
Regnskabet 2018 udviste et overskud på kr. 465.000 ud af et samlet ligningsbeløb på 2,3 mio kr. Der
forventes indført en ny ligningsmodel fra 2020. Denne vil formentlig betyde, at et veldrevet og relativt set
”velpolstret” menighedsråd som vi, vil kunne opleve at blive skåret lidt i ligning i forhold til andre
menighedsråd, der lever med besparelser og problemer med at kunne betjene deres menigheder. I og for
sig finder menighedsrådet, at dette ud fra en overordnet synsvinkel er rimeligt.
På plussiden tæller bl.a. ikke forbrugt leje. Der var budgetteret med, at man skulle leje sig ind i det nu
afhændede sognehus i Knebel, hvilket imidlertid ikke kunne komme i stand. Aktiviteterne, henholdsvis
koncerter og foredrag ligger på under halvdelen af budgettet.
Til gengæld har kørsel til konfirmandundervisning, kirkebladsdistribution og hjemmeside været større, end
forventet.
I budgettet for det kommende år kommer til at figurere en udgift på 200.000 kr. til nyplantning af hække på
kirkegården i Agri, hvor sommerens varme har sat sit spor.
Udsmykningen af Vrinners Kirke skal, når den til sin tid udføres, finansieres af ansøgte og tildelte
projektmidler.
Formanden afrunder eftermiddagen med tak for fremmøde og bidrag samt ikke mindst en påmindelse om
sogneturen den 30.4. I år går turen til Museet for Religiøs Kunst i Lemvig samt besøg ved udvalgte
lokaliteter i Herning og et nærkig på området, der skal lægge jord til det nyligt godkendte Bestsellertårn.
Der er fortsat 10 ledige pladser, prisen kr. 200 og der er vanligvis garanti for rigtigt god stemning i bussen.

Ref. EC, 11.04.2019
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