Referat af fælles menighedsrådsmøde, Tved-Helgenæs-Vistoft
Pastorat, tirsdag 23. oktober 2018
Deltagere:
Fra Vistoft Menighedsråd: Marie Eggert Jørgensen, Magda Høgh, Poul Holm Bangsgaard, Morten Storm
Pedersen, Ida Bangsgaard.
Fra Tved Menighedsråd: Karl Aage Sørensen, Lisbeth Klinge, Birthe B. Sørensen, Grith Mortensen, Erik
Lykke Sørensen.
Fra Helgenæs Menighedsråd: Ole Jensen, Palle Vang Nielsen, Dorte Schmeltz, Dorte Kruuse.
Fra kirkerne: Jan Schmidt, Malene Høgh, René Dahlwad Jensen, Jane Thomsen, Judith Völker.

Fraværende:
Ilse Mortensen – med afbud.

Dagsorden:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Godkendelse af dagsorden – og evt. tilføjelser
Orientering om møder om evt. sammenlægning holdt mellem
a) formænd og næstformænd
b) kasserere
c) kirkeværger
d) kontaktpersoner
Evt. sammenlægning af menighedsråd – drøftelse af tidsplan og procedure
Kirkeblad, hjemmeside og Facebook
Kirkegårdsvedtægter – herunder sikring af gravsten
Orientering om Mols i Udvikling
Gudstjenester omkring jul og nytår – hvornår?
Fastsættelse af dato for fælles julefrokost og næste fællesmøde
Eventuelt

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

Ad 2. Orientering om møder om evt. sammenlægning holdt mellem
a) formænd og næstformænd
b) kasserere
c) kirkeværger
d) kontaktpersoner
Morten indledte med kort at skitsere processen, og hvad der var besluttet indtil nu. Alle tre menighedsråd
har meldt énstemmigt ud, at de vil fortsætte processen frem mod en sammenlægning af Tved, Helgenæs og
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Vistoft menighedsråd til et fælles menighedsråd for alle tre sogne i pastoratet. Der arbejdes på en model,
hvor sognene bevares.
Herefter orienterede de forskellige grupper om resultatet af deres møder om en evt. sammenlægning.
Formænd og næstformændenes bud:
Grith fremlagde formænd og næstformændenes bud.
Formænd/næstformænd foreslår en sammenlægning fra 1. søndag i advent i 2019, hvor de nuværende 15
medlemmer overgår til et fælles menighedsråd.
Fra 1. søndag i advent 2020 foreslås en 2-årig valgperiode. Herfra foreslås et råd bestående af 9 personer,
som udgangspunkt med 3 fra hvert sogn, og med det krav (som også er lovmæssigt), at alle tre sogne skal
være repræsenteret. Der køres med 2-årige valgperiode fremover for at gøre det lettere at rekruttere til
menighedsrådet (4 år kan være en lang tidshorisont).
Mht. poster, så var gruppen nået frem til følgende forslag:
Formand: 1 (ideelt set så så de gerne, at formanden fortsætter i den første periode med 9 medlemmer, så
min. 3 år fra 2019)
Næstformand: 1
Kasserer: 1
Kontaktperson: 1
Kirkeværge – Tved: 1
Kirkeværge – Helgenæs: 1
Kirkeværge – Vistoft: 1
Bygningsansvarlig: 1 (overordnet for alle kirkernes bygninger)
Sekretær: 1
Kirkebladsudvalg: >1
Aktivitetsudvalg: >1 – men nok meget gerne 2
Kirke-skole samarbejde: 1
Desuden et frivillighedskorps bl.a. til at hjælpe med afholdelse af arrangementer (pyntning af kirke,
kagebagning, kaffe og anden praktik)
Ved 9 medlemmer vil nogle af medlemmerne have flere poster, men det er muligt at dække
”hovedposterne” inden for rammen af 9 personer.
Dorte K. nævnte, at vi skal være opmærksomme på hastigheden i processen.
Kasserernes bud:
Kassererne var som udgangspunkt meget enige i formændenes/næstformændenes betragtninger. Dorte S.
foreslog på vegne af kassererne, at man startede med en overgangsperiode med fællesmøder inden en
sammenlægning. Gruppen foreslog ligeledes, at det nye råd skulle bestå af lige mange fra hvert sogn, nok 3
personer fra hvert sogn. Desuden foreslog de flg. sammensætning: 1 formand, 1 næstformand, 3
kirkeværger, 3 kontaktpersoner (men det blev afvist, da det ikke kan lade sig gøre i praksis), 1 kasserer.
Desuden var de åbne for, at man havde udvalgspersoner, som ikke var medlem af MR (fx kirkeblad,
aktivitetsudvalg, skole-kirke-samarbejde).
En yderligere fordel ville være, at en sammenlægning gør, at vi fremadrettet ikke skal bruge tid på at flytte
penge mellem menighedsråd (undgå mellemregninger).
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Kirkeværgernes bud:
Kirkeværgerne havde ikke mødtes, hvorfor de ikke havde de store bud. Dog kom de frem med, at det var
vigtigt, at der var en kirkeværge tilknyttet hver kirke.
Kontaktpersonernes bud:
Kontaktpersonerne foreslog, at der kun er 1 kontaktperson for at det er tydeligt for personalet, hvem der er
kontaktperson.
Nogle opgaver kunne gå over til en ledende graverfunktion – og den fremtidige personalekonsulent i
Provstiet kunne også hjælpe.
Måske kunne man have en sparringspartner på kontaktperson-jobbet (lidt mere i baggrunden).

Ad 3. Evt. sammenlægning af menighedsråd – drøftelse af tidsplan og procedure
Morten forsøgte at opsummere de forskellige input og dvælede særligt ved hastigheden, hvor han nævnte,
at intet haster, hvis ikke vi er klar, samt at det er vigtigt at bevare sognenes identitet.
Der blev diskuteret frem og tilbage, om man skulle arbejde videre med sammenlægning og i givet fald, hvad
tidshorisonten var.
Punkterne i diskussionen handlede bl.a. om fordele og ulemper ved timingen ved en sammenlægning fra
2019 eller fra 2020 i forhold til, at der skal være menighedsrådsvalg i 2020, og at Jan stopper som præst ved
udgangen af juli 2020.
En plan, hvor der arbejdes mod at etablere et fælles menighedsråd (med 15 medlemmer) fra 1. søndag i
advent 2019 blev bragt til afstemning, hvor alle på nær 2 stemte for, at der arbejdes mod et fælles MR fra
2019.
Tidsplan:
• Forår 2019 (referenten bemærker, at vi tidligere har sagt efteråret 2019, hvilket nok er mere realistisk)
Der afholdes menighedsmøde i hvert sogn med afstemning (under deltagelse af formænd fra de øvrige
sogne). Hvis menigheden siger ja, så skal det meddeles til biskoppen.
• 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). Første fælles budget
forventes at være de tre budgetter slået sammen.
• September 2020: Opstillingsmøder i alle sogne.
• 1. søndag i advent: Det nye menighedsråd tiltræder.
Der blev nedsat et udvalg, der arbejder videre med at planlægge processen. Det består af Grith, Dorte K,
Morten, Birthe og Ole, som fremlægger deres arbejde ved næste fællesmøde.

Ad 4. Kirkeblad, hjemmeside og Facebook
Jan orienterede om, at bladet nu ikke længere omdeles.
Hjemmeside er nu opdateret. Menighedsrådene blev opfordret til at komme med kommentarer og
materiale om fx kirkernes historie.
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Judith poster på livet løs på Facebook om livet i kirkerne.
Babysalmesang er startet i dag – hver tirsdag. Indtil videre deltager 4 mødre med deres babyer.
Babysalmesangen er i trygge hænder hos Judith.

Ad 5. Kirkegårdsvedtægter – herunder sikring af gravsten
Ingen er forpligtet til at give påbud om sikring af gravsten, før arbejdstilsynet har givet påbud. Der
udarbejdes en plan for sikring af kategori 9-sten (dem, der er størst risiko for, at de vælter).
Kirkeværgerne kigger desuden på vedtægten i samarbejde med graverne. Vedtægter skal sendes til
provstiet inden årets udgang. Erik kalder de andre kirkeværger samt gravere ind til møde.
I forbindelse med fremtidige arbejder, skrives det ind, at gravstedsholderen er ansvarlig for, at stenene er
sikret tilstrækkeligt.

Ad 6. Orientering om Mols i Udvikling
Grith orienterede primært om Knudepunktet. Knebel-Rolsø-Agri-Egens har afholdt auktion over indboet fra
Knebel Præstegård og sognehus, hvilket gav 16.415 kr. Kirkernes kor har sammen med de andre kor i
området samlet penge ind i forbindelse med en fælles koncert. Her blev indsamlet godt 7.000 kr.
Molsskolen har lige lavet endnu et løb, hvor de har samlet ind til Knudepunktet.
Endelig arrangerer Mols i Udvikling-valgfaget koncert med Mirja Klippel. Her går overskuddet til
Knudepunktet.
Det går rigtigt godt med at tegne erhvervssponsorater og indsamle penge hos private. Vi er pt. meget,
meget tæt på at runde 500.000 kr.
Der har været afholdt prækvalifikation på arkitektkonkurrencen i forbindelse med Knudepunktet. Fem
totalrådgiverteams (arkitekt, landskabsarkitekt og ingeniør) er valgt ud af hele 26 ansøgninger. De afleverer
deres bud på Knudepunktet midt november, og det er forventningen, at der skrives kontrakt først i 2019.
Ejendomsfonden er ved at ansætte en tovholder for det gode liv på Mols og Helgenæs. Tovholderen skal
hjælpe de frivillige med de mange opgaver. Der var 112 ansøgninger til stillingen.

Ad 7. Gudstjenester omkring jul og nytår – hvornår?
Jan orienterede om gudstjenester omkring jul og nytår.
Arrangementer og gudstjenester i julemåneden:
Søndag 2. december kl. 14.00 i Helgenæs Kirke: Adventsgudstjeneste for hele familien
Søndag 9. december kl. 14 i Tved Kirke og Præstegård: Adventssammenkomst
Onsdag 12. december kl. 19.30 i Tved Kirke: Julekoncert med Molskoret
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Tirsdag 18. december kl. 19.30 i Helgenæs Kirke: Julesalmesangsaften
Mandag 24. december kl. 14.00 i Helgenæs Kirke: Gudstjeneste
Mandag 24. december kl. 15.15 i Tved Kirke: Gudstjeneste
Mandag 24. december kl. 16.30 i Vistoft Kirke: Gudstjeneste
Tirsdag 25. december kl. 9.30 i Helgenæs Kirke: Gudstjeneste
Tirsdag 25. december kl. 11.00 i Tved Kirke: Gudstjeneste
Onsdag 26. december kl. 11.00 i Vistoft Kirke: Gudstjeneste
Mandag 31. december kl. 14.00 i Vistoft Kirke: Nytårsgudstjeneste
Tirsdag 1. januar kl. 16.30 i Helgenæs Kirke: Nytårsudstjeneste
Lørdag 5. januar kl. 19.30 i Tved Kirke: Helligtrekonger-gudstjeneste
Der var opbakning til gudstjenesteplanen. Man vedtog at servere et glas ”bobler” efter gudstjenesterne
31. december, 1. januar og 5. januar.

Ad 8. Fastsættelse af dato for fælles julefrokost og næste fællesmøde.
Der afholdes fælles julefrokost fredag 7. december kl. 18.30 i Helgenæs Præstegård for ansatte og
menighedsrødder og deres evt. partnere.
Næste fællesmøde afholdes torsdag 31. januar 2019 kl. 19.30 i Tved Præstegård.

Ad 9. Eventuelt
Der var enighed om, at kirkerne betaler for kaffen i forbindelse med de sangaftener, der afholdes i løbet af
efteråret.
Der var tilslutning til, at stafetten til næste sommer bliver til kirkegårdsvandringer med rundviser/fortæller
udefra. Samlet pris for 4 vandringer ca. 6.000 kr.
Referent: Grith Mortensen, 27. oktober 2018.
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