Tved-Helgenæs-Vistoft Menighedsråd
Referat for 6. menighedsrådsmøde den 18. august 2021 kl. 19.00 på Helgenæs.
Fraværende: Ilse Mortensen
Referen
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Nyt fra formanden (Karl Aage Sørensen, bl.a. godkendelse af nedlæggelse af
kapeller, flagstang på Helgenæs, brug af kirkebil, maling af vinduer i Vistoft,
budgetsamråd og opstillingsmøde i provstiet 2.9.21, bidrag til provstiets
diakoni, kursusdag Aarhus Stift: Bæredygtighed 30.9.21, evt. besøg af BLIS i
præstegården, etårs tjek af præstegården med arkitekten)
Formanden orienterede:
• Ønske om nedlæggelse af kapeller er godkendt. De kan nu tages i brug
til anden anvendelse.
• Det drøftedes om man skal indkøbe elektrisk flagstang til Helgenæs. Vi
skal på studietur til Vrinners og kigge. Jane har bemyndigelse til at
afgøre sagen.
• Kirkebilen bliver benyttet, ca. 1-2 ture om måneden.
• Der skal males vinduer i Vistoft. Maler er bestilt.
• Der er sendt penge til provstiets diakonipulje.
• Jane deltager i kursusdag i Aarhus Stift om bæredygtighed og
biodiversitet 30.9.21
• BLIS kontakter præsten angående præstegården.
• Etårstjek af præstegården er gennemgået.
• Blytaget på Tved kirke er stadig ikke blevet besigtiget af blytækkeren.
Der følges op på det.

3. Nyt fra kassereren (Dorte Schmeltz, bl.a. kvartalsrapport)
Kassereren orienterede om kvartalsrapporten. Den er godkendt.

4. Nyt fra kontaktpersonen (Ilse Mortensen)
Ilse Mortensen var fraværende
5. Nyt fra kirkeværgerne (Erik Lykke Sørensen, bl.a. revision af
kirkegårdsvedtægterne, fjernelse af gravsten, Marie Eggert Jørgensen, orglet
og alterdug i Vistoft og Palle Vang Nielsen udenomsarealerne på Helgenæs)
Erik Lykke orienterede
• Kirkegårdsvedtægterne skal revideres. Standardvedtægterne er ikke altid
fyldestgørende. Ordensreglerne skal også revideres.
• Kirkegårdsvedtægterne skal vedtages på mødet i oktober.

•
•

Der er ikke fjernet gravsten endnu. Jane har fundet en stenhugger der vil
hente gravsten uden beregning.
Plæneklipperen fra Vistoft er sprunget i luften. Den skal formentlig
sælges videre. Det skal overvejes om en ny skal indkøbes.

Marie Eggert orienterede:
• Der er kommet ny alterdug i Vistoft. Men hele arvebeløbet er ikke brugt
– der er 60 tusinde kr. tilbage. De kan bl.a. bruges på flakoner. Stiftet
eller Landsforeningen for menighedsråd kan konsulteres.
• Der er ikke nyt angående orglet. Vi afventer Svend Pripp.
Palle Vang orienterede:
• Udenomsarealerne ved Helgenæs kirke drøftedes. Vi fortsætter snakken
til foråret.
6. Nyt fra/til kirkebladsudvalget (Ole Schøler, Gorm Ridder-Jensen og Grith
Mortensen) Næste deadline for tekst og billeder til layout er 24.10.21
Der orienteredes fra udvalget.
• Der skal på et tidspunkt laves ny hjemmeside og kirkeblad. Søren
Kirkemann stopper ved årets udgang.
7. Nyt fra de øvrige udvalg og medlemmer af menighedsrådet
Intet at berette.
8. Nyt fra Aktivitetsudvalget: Dorte: sommerudflugt, Ole: Vigga Bro- Ragnarok,
13.10.21
Der orienteredes fra udvalget
• Sommerudflugten er planlagt.
• Høstgudstjenesterne skal planlægges. Formanden beretter fra Tved.
Årsberetningen læses op i Helgenæs og Vistoft.
Det efterfølgende tragtement skal være det samme – kaffe og kage.
Udformningen kan variere.
• Ole orienterede. Vigga Bro til Vistoft.
9. Nyt fra præsten (Gorm Ridder-Jensen, Café Kolind, kulturmedarbejdermødet
den 3. juni)
Der orienteredes om Kafe Kolind og kirkekulturmedarbejder.
10.Nyt fra personalerepræsentanten (Jane Thomsen)
Jane Thomsen orienterede
• Gravstensinformation kan findes på nettet – findgravsted.dk. Det kan
nemt opdateres.
11.Næste møde 7.september kl. 19 i Tved – Temamøde
Hvad kan kirken gøre for at folk bliver ved med at tilvælge kirken som
gravsted? Hvad kan vi gøre med kirkegårdene i fremtiden?
12.Eventuelt
Intet.

