
Onsdag 21. august 2019 afholdt Vistoft menighedsråd møde i Tved Præstegård. 
 
Alle medlemmer var mødt. Ledende graver Jane Thomsen deltog. 
 
 

1. Siden sidst. 
Graver Jane Thomsen har fået forespørgsel fra maler Anni Krog, om hun skulle 
fortsætte med selv at holde øje med, om kirkens vinduer trænger til maling. 
Menighedsrådet vil gerne have, at Anni Krog holder øje med vinduerne, men må ikke 
begynde et arbejde uden aftale med kirkeværgen. 
 
Graveren har fået tilbud på etablering af varmestyring fra Thomas Nykjær, Tved. 
Tilbuddet lyder på 19.725 kr. incl. moms. Kirkeværgen tager sig af sagen. 
 
Der er lavet eftersyn på klokken. Der skal indkøbes alu-stige til klokken i stedet for 
den nuværende træstige. Kirkeværgen undersøger. 
 

2. Meddelelser. 
Regnskabskontoret fordeler udgifter mellem de tre menighedsråd i pastoratet mht. graver- 
medhjælpere. 
Der afholdes sogneaften i Strands Forsamlingshus onsdag 11. september kl. 19.30 og 
familiegudstjeneste i Vistoft kirke onsdag 25. september kl. 17 med efterfølgende 
fællesspisning i Strands Forsamlingshus. 
Høstgudstjeneste søndag 29. september kl. 19.30 med kirkekaffe og ibrugtagning af 
messehagel. Ida Bangsgaard sørger for kaffe og kage. 
Provstiet ansøges om bevilling til nye hækplanter til udskiftning af de udgåede 
buksbomplanter. 
Kirkegårdsdiget besigtiges med henblik på reparation af kritiske steder. 
 

3. Kvartalsrapport for 2. kvartal. 
Kassereren forelagde kvartalsrapporten for perioden 1/1 – 30/6-2019. 
Perioden udviser et underskud på 11.085,96 kr. Kassereren oplæste kommentarerne fra 
regnskabskontoret. 
 

4. Opbevaring af messehagel. 
Menighedsrådet har fra tekstilkunstnerparret Ingelise og Flemming Bau modtaget den 
bestilte messehagel, som er anskaffet for arv fra Sigrid Høgh-Dam. 
Messehagelen tages i brug ved høstgudstjenesten 29. september. 
Der skal anskaffes skab til opbevaring af messehagelen. 
Der er forslag om et skab med armeret glas i våbenhuset, så menigheden kan glæde sig over 
messehagelen også på dage, hvor den ikke bruges til gudstjeneste. Der er 5.500 kr. tilbage af 
arven til skab. Ida Bangsgaard indhenter tilbud fra tømrer.  
 

5. Evaluering af møde 20. august med provsten om fremtidig præstedækning. 
Der afholdtes møde 20. august mellem de fire menighedsråd på Mols/Helgenæs og provst 
Benedikte Bock Pedersen om den fremtidige præstebemanding efter de nuværende 
sognepræsters pensionering i 2020. 
Provsten orienterede om, at der fremover skal være to fuldtidspræster på Mols/Helgenæs 
med boppælspligt i hhv. Agri og Tved præstegårde. Der skal forhandles om 
ansættelsesformen og en evt. forpligtelse til at arbejde med kirken i sommerlandet.  
 
 
 
 
 



 
6. Punkter til fællesmøde 4. september. 

Sammenlægning af menighedsråd. Orientering om proces. Fremtidige studieture. 
Antallet af kirkeværger. 
Sikring af gravsten. 
Præstesituationen. 
Vikar på kirkegården. 
 

7. Revisionsprotokollat. 
Revisionsprotokollat vedr. årsregnskab 2018 forelagt og underskrevet. 
Bemærkningerne i protokollatet er taget til efterretning. 
 

8. Næste møde. 
Næste – og sidste – møde i Vistoft menighedsråd afholdes torsdag 7. november. 
 

9. Eventuelt. 
Kassereren vil gerne orienteres, når der foretages indkøb. 
Kirkeværgen foreslog afsætning af en vikarpulje til kirkegården. Tages op på fællesmøde. 

 
 


