
Tved-Helgenæs-Vistoft Menighedsråd  
  
Dagsorden for 5. menighedsrådsmøde den 8. juni 2021 kl. 19.00 i Tved. 

REFERAT  

Fraværende: Marie Eggert 

1. Godkendelse af dagsorden  
Dagsorden er godkendt 

2. Nyt fra formanden (Karl Aage Sørensen, blytaget på Tved Kirke, alterdug Vistoft 
Kirke, dato for sommerudflugt, nedlæggelse af kapeller,) 
Formanden orienterede: 

• Invitation til workshop i Fuglsøcentret om strategisk planlægning i 
Syddjurs Kommune 

• Der var møde om trafikken på Karlshøjsvej – det blev videregivet, der er 
kirkegængere på vejen. 

• DSUK har sendt opkrævning – vi springer over denne gang. De har fået to 
gange i år. 

• Alterdugen til Vistoft kirke er snart færdig. 
• Ved provstesynet blev drøftet, at –  

o kapellerne i Vistoft og Helgenæs skal nedlægges. Palle sender 
ansøgningen.  

o Der mangler et muranker i Vistoft kirke. Det skal på næste budget. 
o Skadedyr i præstegården. Det holdes under opsyn. 
o Hul i taget på Tved kirke. Der er taget kontakt til blytækker 

Michaelsen, de vil komme indenfor et par måneder, og lave 
midlertidig lapning, og rapport så vi kan se, hvad vi har med at 
gøre. 

Kirkeligt: 4. maj-arrangement; indvielse af messehagel; musik på polden 

3. Nyt fra kassereren (Dorte Schmeltz, godkendelse af budget 2022, fremsendes 
efterfølgende)  

Budget er rettet til efter provstesynet – udgifter til taget på Tved er indført. 

Der er bedt om 75000 til forundersøgelser af orglet i Vistoft. 

Indvendig kalkning af Tved samt gårdsplads Tved præstegård fastholdes som 
ønsker 
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Olietanken på Helgenæs præstegård skal afblændes, MR betaler, foreningen 
arrangerer det. 



Flagstang til Helgenæs koster 15698 kr. Der vurderes, at det ikke kan betale sig 
at lave indvendig hejs i den eksisterende. 

4. Nyt fra kontaktpersonen (Ilse Mortensen, aflønning af kirkesangere)  

Flexjobberen kendes det ikke det videre forløb omkring. 

Der orienteredes om ny aflønning af organist- og kirkesangervikarer. 

5. Nyt fra kirkeværgerne (Erik Lykke Sørensen, Marie Eggert Jørgensen, Nyt om 
orgel i Vistoft Kirke og Palle Vang Nielsen) 
Bevaring og fjernelse af gravminder på de tre kirkegårde ved Rita Geertz 
Erik Lykke orienterede: Sten er fjernet ved parkeringsplads. Der er endnu ingen 
der har haft tid til at fælde træer på nordsiden. 

Palle Vang orienterede: Kirken er kalket; der er gravet op bag ved kirken for at 
undersøge fugt i væggen; blyindækningen er tjekket efter i tårnet; det 
undersøges, hvad det koster at vælte garagen ved præstegården samt udligne 
underlag ved kappelet; det skal snart undersøges hvad der skal ske med 
træerne ved det nye dige; kalkspringerne er ordnet. 

I Marie Eggerts sted orienterer Ole Schøler: Orgelsagen skal løbes i gang – 
Marie og Ole vil tale med Svend Prip (Haderslev) om, hvordan køreplanen skal 
gribes an, vinduerne skal males. 

Rita Geertz orienterede om gravstene på kirkerne: Nogle sten er placeret 
uhensigtsmæssigt. Det skal kraftigt overvejes hvordan lapidarierne skal 
indrettes for fremtiden. Det er også et ønske, at gravstenenes historier bevares 
og digitaliseres ved brug af fx app eller QR-koder. Rita og Jane starter det så 
småt op. Rita og Jane mødes med Erik om Tveds lapidarium. 

6. Nyt fra kirkebladsudvalget (Ole Schøler, Gorm Ridder-Jensen og Grith 
Mortensen) Næste deadline for tekst og billeder til layout er 25.7.21 

Kirkebladsudvalget mødes næste uge.  

7. Nyt fra de øvrige udvalg og medlemmer af menighedsrådet. 

11. september er dato for udflugten. 

8. Nyt fra præsten (Gorm Ridder-Jensen,) 

Der ønskes penge til flere kirkesangere til konfirmation i Tved. Det er 
efterkommet. 

9. Nyt fra personalerepræsentanten (Jane Thomsen) 
Intet nyt. 



10.Orientering fra kulturmedarbejdermødet den 3. juni 

Der orienteredes om processen om ansættelse af KK-medarbejder. MR giver Ilse og 
Gorm fuldmagt til beslutninger i denne proces. 

11.Næste møde 18. august kl. 19 på Helgenæs 
Godkendt. 

12.Eventuelt, herunder evaluering af mødeformen. 

Vi fortsætter med at spise mad før møderne. Kaffen tages bagefter. 

Der er ønske om, at der på nogle af møderne også er tid til at diskutere og 
drøfte emner af ikke praktisk karakter. Fx to eller tre gange om året at tage en 
hel mødedag til et givent emne. 

Mødet 7. september bliver til sådan et temamøde. Ole er tovholder. 

Der skal sættes et skilt op på skråningen på Helgenæs: ”Vild med vilje”. 

13.Referatet læses op og underskrives 


