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Referat fra FORMANDSMØDE onsdag d. 20. marts 2019 – kl. 19.00 

i Linå sognehus, Linåbuen 1 

Dagsorden: 
1. Velkomst v. Jakob Nissen 

2. Formands-runde. Forbered på forhånd 2 min. om jeres sogn og menighedsråd.  

3. Overdragelse af hverv i menighedsrådene ved nyvalg? Oplæring af nye medlemmer i gode vaner, mødestruktur, personaleansvar, 

budgetlægning, regnskabsopfølgning m.m. 

4. Regler for ansvarsforsikring for motoriserede køretøjer (Bilag 1 vedhæftet) 

5. Overvejelser omkring nye udbudte forsøgsrammer (Bilag 2 vedhæftet) 

6. Provstivolontør? Evaluering af ordningen. Hvad har den betydet for jeres sogn? MR-repræsentant i udvalget.  

7. Eventuelt. 

 

Afbud: Alderslyst, Balle, Gødvad, KK44 

 

Deltagerantal: 26 

 

Ad. 1. Velkomst ved Jakob Nissen. Fællessang: Den blå anemone. 

 

Mathilde Christoffersen fortalte om sin store oplevelse i efteråret, da hun som provstivolontør var udsendt til 

Tanzania med Danmission. Mathilde underviste i engelsk, klaverundervisning og strikning på et college, Nyakato 

Lutheran Training Centre i Mwanza, hvor hun også fik lov til at være med som elev. Hun fortalte også kort om 

sine erfaringer med dilemmaleg for konfirmander. 

 

Ad.2. Formands-runde.  

Skorup-Tvilum: Bygger ny P-bolig. Den gamle er revet ned. Har vikarpræst lige nu og glad for samarbejdet. Skal 

i gang med ansættelsesprocedure i løbet af sommeren. Regnskabsfører går på pension og ny aftale er lavet med 

Henrik Højen i Gødvad. 

Sejling-Sinding: P-bolig renoveret med ny overetage. Nyt tag på graverbygning. Vikarpræst lige nu pga. barsel. 

Der er været babysalmesang for første gang og kommet spaghettigudstjenester også. Stabilt MR. 

Virklund: Dejlig præst, men trænger til hjælp og har derfor søgt bistandspræst på 25%. Der er strikkeklub med 

dåbsklude. Renovering af sognehuset – det er blevet dejligt. Der er mange med til fællesspisning, der afholdes 

i samarbejde med Brugsen. Flæskesøndag – dansk bondemand trækker folk til. Stort musikliv med ny organist, 

som bruges i sognelivet.  

Serup-Lemming: Ny præst kørt godt ind og har det godt. Ny graver er i gang med uddannelse. Projekt med nyt 

indgangsparti til kirken og samtidig renovering af våbenhus også. Lanterne-løb igangsat af præsten, som slutter 

med spisning sammen. 

Silkeborg: Ny præst kørt godt ind en god erfaren mand med en missionsprofil. Klokkerne gik for fuld blæs 

grundet  

Nye lokaler under planlægning i det nye torvecenter – en ny og enestående mulighed. Silkeborg mangler mere 

plads til de mange tiltag kirken byder på. Ser frem til kontorfællesskab med KK44, KSK, provstiet og 

regnskabsførerkontor. 

Bryrup-Vinding-Vrads: Arbejdet i MR med emnet om nye ritualer – autorisation og frihed. Nye lamper i alle 

kirker. Nyt maskinhus i Vinding. 

Gjern-Skannerup: Der sker meget i landsognene. Godt med nyt sognehus. Babysalmesang er startet op. 

Visionsmøde: drøftet liturgi. Gerne hjælp fra provstiet – Hvordan og hvad kan vi gøre? Ideer og forslag til  
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processer og sætte samtale i gang. Gerne inspirationsaften i provstiet. Har fugt problemer i kirken, og kan meget 

snart fremlægge en projektbeskrivelse for afhjælpning. 

Them: Aktivitetsniveau stort med 1,5 præst. Laver børnesalmesang for lidt større børn, som der er stor 

tilslutning til. Strikkeklub med dåbsservietter. Nu strikkes også andet som kan sælges indtjeningen går til 

menighedsrådsplejen. Fuglestemmer-tur med gudstjeneste i det fri. Dåbsprojekt med familiers tilvalg eller 

fravalg af dåb. Ny organist med voksenkor og børnekor. Stor succes. Omlægger kirkegården og skal til at bygge 

nyt maskinhus. 

Dallerup: Fælles pastorat med Voel og Svostrup. Det skal der lige arbejdes med og findes ud af hvor meget der 

skal gøres sammen og hvad skal gøres hver for sig. Fælles præster, fælles organister og fælles kordegn. Fælles 

kirkeblad er i støbeskeen. Fælles arrangement i Sorring med Knud Romer i næste uge. Nyt sognehus med 

arrangementer – i den billige ende endnu. 

Dallerup kirkedige skal renoveres. Har fået lavet en rapport som giver overblik over problemets omfang. Nyt 

arbejde med nyt alterbillede. Ens liturgi i alle tre kirker arbejdes der også med lige nu. 

Svostrup: Gang i stort kirkedige-projekt og nye portsøjler. Glæder sig til det færdige resultat. Godt MR med lidt 

udskiftning. Skal ansætte gravermedhjælper, men ikke nogen nem opgave. Der er ikke mange ansøgere. 

Skærtorsdagsspisning i kirken. Pensionistudflugt til Christiansfeld. 

Voel: Har haft midtvejsvalg og fået nye medlemmer ind. Begyndt at have børneklub, som mødes i 

konfirmandstuen. God tilslutning. Overdækning af kirkegårdsmuren, fuget gavl og ny materialeplads. Med i 

landsbyklyngesamarbejde med Sorring med fælles hjemmeside. Udvidelse af konfirmandstue – haft arkitekt på 

til at tegne, så rummene bliver mere fleksible. 

Kragelund: Nyt tag på kirken. Afventer at det bliver tæt som forventes inden for et års tid. Der er 70 FDF i 

Kragelund og vil gerne have en ny ordning, så de kan sidde til leje i stedet for at eje. Det arbejder MR med. Hvor 

meget skal der gøres ved huset, så det kan bruges? 

MR midtvejsvalg, godt MR og folk tager en tørn. 

Funder: Både samvær med Kragelund og Samvær i storpastoratet. Musiklærere på skolen arbejder sammen 

med organist og præst om jule-kor-samarbejde. Kor er populært: Stort arrangement netop afholdt med Sigurd 

Barret og 80 børn fra Lille Hids afholdt i Dybkær p.g.a. pladsmangel. Har morgensang og nu også demens-

salmesang, som har været en succes. Også strikkeklub. De ydre rammer er forandret. De to huse på Kirkevej er 

revet ned og kirken for nu lov til at stå frit. Mangler sognehusplads og vil gerne videre med de planer. 

Sejs-Svejbæk: Ansat KK-medarbejder. En svær proces og MR har lært meget af det og gået ud med et godt 

samarbejde i MR. Skal aflaste 1,25 præst. Den sidste børnegudstjeneste var der 125 børn.  

Går hurtigt derud af med aktiviteter. I gang med at udføre synsudsatte opgaver bl. a. nyt lydanlæg og udvidelse 

af præsteboligen. 

Mariehøj: Omlagt stillinger og fået frigjort noget tid til kommunikation og det har været rigtig godt. Svært at få 

en ledig kontaktpersonopgave afsat – så har en løsning, som måske skal lede frem til en daglig leder. MR-møder 

andet end tal og budgetter og har et fast punkt på så som kirke, kirkeliv, kristendom og liturgi. 

Linå: Arbejder også med liturgi og de kirkelige handlinger og gudstjenester. Årlig liturgikonference i Haslev i 

maj. Kan anbefales at tage med til. Oplevede mange forskellige gudstjenester. Linå har gudstjenesteværksted. 

Bølgerne kan gå højt bl. omkring valg af altervin el. lign. Kluge måtte afføde en folkestorm, men den kom mod 

forventning ikke. Johs. Døber – en træfigur – er flyttet til fordel for en monitor. Det har affødt lidt debat, men 

er glad for respons. Præsten bruger monitoren i sin prædiken og det fremmer kirkens liv. Gode billeder som kan 

understøtte prædiken. Skærtorsdags-fællesspisning i kirken - god opbakning i det hele taget til 

aftengudstjenester. Kyndelmisse med punch med opskrift fra Nationalmuseet. Studierejse til Schlesien.  
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SKK: Formand for kirkegårdsbestyrelsen: Hvordan og hvad vælger man af gravsted. Mange kistegravsteder 

nedlægges og antallet af urnegraversteder udvides. Arbejder med tradition og fornyelse. Kirkegården forandrer  

sig. Hollandsk kunstner i efteråret i KK44 – meget stor oplevelse. Kirkegården åbnes op, så der bliver plads til 

flere og andre, der kan komme der – nye måder og ritualer. En bisættelse med pølsevogn på p-pladsen. Brugt 

meget tid på sikring af gravsten. Der snakkes også om gratis begravelser. 

 

JNIS orienterede om arbejdet med at forsøge at fordele præstekræfterne i provstiet, da befolkningsprognosen 

spår en stor befolkningstilvækst i visse sogne. 

Henstiller til MR om at hjælpe med og være bevidst om ikke at pålægge præsten mere end nødvendigt, der 

hvor rammerne er fyldt ud.  

 

Ad. 3 Overdragelse af hverv i menighedsrådene ved nyvalg? Oplæring af nye medlemmer i gode vaner, 

mødestruktur, personaleansvar, budgetlægning, regnskabsopfølgning m.m.  

Der er valg om 1,5 år. Der skal være orienteringsmøde allerede i maj 2020. 

Tag en samtale i god tid og forbered valget. Hvad skal MR kunne og hvilke kompetencer, er der brug for? Fortæl 

om arbejdet og vær ærlig i udmeldingen.  

Hvordan formidles viden videre fra tidligere medlemmer til nye medlemmer? Aftal en overgangsordning. Lav 

evt. en liste/manual over hvordan ”vi” – i vores MR gør. Tag godt imod nye og forklar det helt særlige system, 

som kirken er en del af. At ting tager tid. Men lær også af de nye og de gode spørgsmål, de kan stille. 

 

Kaffepause: Med plads til drøftelse af ovenstående punkt. 

 

Ad. 4. Regler for ansvarsforsikring for motoriserede køretøjer (Bilag Orientering om ansvarsforsikring for 

motoriserede køretøjer) 

Yderligere vejledning fra Forsikringsenheden af 12. marts (bilag på DAP) 

Det er MR, der er arbejdsgiver. I har ansvaret og skal tage snakken med graveren og ansatte på kirkegården om 

hvordan reglerne overholdes. Det er vigtigt! 

 

Ad. 5. Overvejelser omkring nye udbudte forsøgsrammer (Bilag 2 Nye muligheder for at lette 

menighedsrådets daglige arbejde) v. Hans Erik Christiansen 

Ny runde med forsøgsordninger udbudt fra KM.  

Forsøg nr. 1. Formålsbestemte puljer i provstiet. 

Forsøg nr. 5. Hele eller dele af bygningsadministrationen og vedligeholdelse – ansvar herfor (kompetencen) og 

finansiering placeres i provstiet. 

Forsøg nr. 6. Fælles regnskabskontorer. Ikke ses som et udtryk for at MR skal være med, men der er nogle MR 

der er gået sammen om at komme i gang og måske kommer der flere med i tidens løb? 

 

Forsøgsordningen kører i 2 år og derefter evaluering (ansøgningsfrist 1. juni 2019) 

Har MR gjort sig nogle tanker om de nye forsøgsordninger? 

 

Glimt fra drøftelsen: 

MR har tænkt, men endnu ikke gjort noget. F.eks. tanker om at dele kontaktpersonopgaven. Der kan ske 

udskiftning i MR, som kan skabe en stor udfordring for MR. 
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Samarbejde på tværs af Lille Hids om fælles ansatte. Det kører godt og giver ikke anledning til andre ønsker. 
 

Stort projekt med bygningsforandring – stort ansvar at lægge på de frivillige.  
 

Bygninger og vedligeholdelse og det administrative – ses som de mulige steder, der med fordel kan laves 

ordninger på. 
 

Hverve ny medlemmer af MR? Hjælp til personale og til regnskab. Ny medlemmer kan være forskrækket over 

hvor meget magt MR har. Lave et prøvemedlemskab af MR. Gerne invitere nye til at prøve at arbejde i 

menighedsrådet. Håb at det store arbejde, der er lavet med kor og fællespisning osv. og prøve at få nogle af de 

voksne med derfra. 
 

Har arbejdende suppleanter og er meget givende. Møderne er offentlige – det er nok i virkeligheden den bedste 

måde at rekruttere nye.  
 

Haft brug for at hente suppleanter ind. Har givet et godt samarbejde med gymnastikforeningen. Gerne hjælpe 

med enkeltarrangementer, men ikke forpligte sig i bestyrelsesarbejde. 

Glad for professionel regnskabsassistance. Betyder rigtig meget.  
 

Virklund har også suppleanter med ved møderne. 
 

Lave en inspirationsaften i MR. Samle nogle få og give dem nogle penge de kan afprøve at bruge i arbejde. 
 

Vi er ikke gode til at fortælle om MR arbejde. Udviser vi begejstring? Være med til at påvirke det liv, der skal 

være i kirken. 
 

Hvis bygninger og kirkegårde fjernes fra MR, så mangler der da noget spændende.  
 

Hvad tænker MR? Der overføres opgaver fra frivillighed til aflønnet personale. Ska det have en prioritering? 

PU vil gerne være med til at fremme det MR vil og muligøre nogle initiativer. 
 

Lavede en CD med oplysninger om MR-arbejdet ved sidste valg. Der dækkes også et socialt behov ved at sidde 

i et MR. 
 

LaM lavede spots med ”Kom godt i gang”. Måske kan der gøres noget tidligere og ikke kun når valget er ovre. 
 

Samarbejde mellem kontaktpersoner i MR. Helle holder kursusvirksomhed for nye. Det er i gang og er meget 

vigtig. 
 

Kirkens Hus (på budgetsamråd august 2018) – vi vidste ikke hvad det handlede om, derfor fik det en uheldig 

gang på mødet. Måske er det ærgerligt at ideen blev skudt ned den gang.  

 

Hvad arbejder vi for? Vi skal vise at vi er kirke og fortælle om ideologien. 

 

Lægfolket har en meget vigtig opgave i Folkekirken. 

 

Forslag om at vende mange af disse tanker på et menighedsmøde. 
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Ad. 6. Provstivolontør? Evaluering af ordningen. Hvad har den betydet for jeres sogn? MR-repræsentant i 

udvalget (Inger Engsig-Karup).  

Mathilde har haft 3 mdr. i Tanzania og har efterfølgende 3 mdr. med op 30 undervisningstimer (reelt været på 

20). 

 

Kirsten Vase: Det har været dygtige provstivolontører, som har være gode til at undervise konfirmanderne. 

Marianne Thompson: Været med til kirkefrokost – en rigtig god anledning. Også med til konfirmander. 

Else Nørgaard: Har haft den tidligere volontør, men ikke den nuværende. Vil prøve at huske det igen. 

Bente Holst: Været med til ældreeftermiddag og det har også været rigtig godt. 

Inger Engsig-Karup: Har brugt begge og har rigtig gode erfaringer med det. 

 

HEC: Få besluttet det på MR-møde og beslutning meddeles på budgetsamråd. 

 

Sejling: Ikke hørt dem (provstivolontørerne) før, men denne aften har været en god oplevelse. 

 

Ad. 7. Eventuelt 

 

Inge Kallestrup: LaM – der er distriktsforenings generalforsamling tirsdag den 26. marts i Balle Sognehus. Kom 

og deltag i generalforsamlingen og få mulighed for at blive delegeret til Landsforeningens årsmøde. 

Christian: Forsøg med Drop-ind dåb i Silkeborg Kirke i september. 

Anders K. gerne opfordre til at bruge et andet dansk udtryk. Svar fra JNIS: der arbejdes med overskriften. 

 

Tak til Linå for værtskab. Afslutning med sangen ”Et hav, der vugger sig til ro nu” og fadervor.  

Mødet sluttede kl. 21.30. 
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