
EKSTRA - MenighedsrådsmØde

i Ejby sogn
Til menighedsrådsmedlemmer, og præst, kasserei
og medarbejderrepræsentant:
Jens Helbo (JH), Formand;
Finn Hviid (FH), Næstformand;
lnge Have (lH), Kasserer;
Anna Marie Gren (AMG) Kontaktperson;
Hanne Dons (HD), præstegårdsudvalgeq

Jane Vigs6 (JV), præstegårdsudvalgeg

Jens Rothmann (JCR), præst;
Preben Hansen (pH), Kirkeværge;
Helle JØrgensen (HJ), Medarbejderrepr./referent

Dato for mØde: Onsdag d. 13. december 201g
Tidspunkt:17.00
Mødested: Ejby præstegård - Konfirmandstuen

Afrud: HelleJdrgensen lnviterede:

Godkendefse af dagsorden

Formand:
Præst:
Medarbejderrepræsentant:
Kontaktperson:
Kirkeværge:
Provstiudvalg:
Præstegårdsudvalg:
Kirkeblad:
Samarbejdende sogne:

Vedtægt for kirkeværge: Kommentarer ti! standardvedtægten (vedhæftes mail) /iensh.

1) sidste sætning § 1 om at "Kirkeværgen kan ikke vælges til medlem af Det stående Udvatg
if § L7" synes jeg vi skal slette. Den er overflødig, da § 17 omhandler selvejende kirker.

2l § 2 foreslås at skrive: Kirke- og Kirkegårdsudvalget. istf. ,,Det stående Udvalg,,. Vi har ikke
et Kirke- og Kirkegårdsudvalg, men det bør vi nedsætte jf. § 19 i Lov om tvtenighedsråd:

§ 19. For en ikkeselvejende kirke nedsætter menighedsrådet et stå-
ende kirke- og kirkegårdsudvalg bestående af en sognepræst og to af
dets valgte medlemmer til varetagelse af menighedens interesser
med hensyn til kirken, kirkegården m.m. udvalget skal have lejlighed
til at udtale sig om alle stØrre arbejder, der udføres ved kirken eller
kirkegården, og har ret tilgennem menighedsrådet at henvende sig til
de kirkelige tilsynsmyndigheder.

I medfør af denne bestemmelse skal vi faktisk nedsætte et lfirke- og l:irkegårdsudvalg -
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med 2 valgte MR-medlemmer udover præsten (er tilføiet dagsorden).

3) § 3: Det er voldsomt at forpligte nogen til et "dagligt tilsyn"... . Jeg kunne foreslå en formu-
lering: "Kirkeværgen fører på Menighedsrådets vegne det løbende tilsyn med sognets
kirke, samt følgende bygninger..."

4l § 5 - sætning 2 skal ændres til: "Kirkeværgen forelægger forslag til aftlaelpning for præ-

sten og/eller formand for menighedsråd. for Kirke- og kirkegårdsudvalget og menigteds-
rådet. Præstformanden sørger for at sager der kræver menighedsrådets stillingtagen fore-
lægges for rådet.."

5) § 15 sidste sætning skal slettes: "lnventarfertegnelse fer præstegården skal f6res af præ

eteeåCauva+lgetz eftersom det er uvedkommende for Kirkeværgen i Ejby. Formuleringen
skal til gengæld konsekvensrettes til, at: "lnventarfortegnelse for kirken og kirkegården fo-
res af Kirke- og Kirkegårdsudvalget". (l praksis kan det uddelegeres til kirkeværgen).

Vedtægtens § 8 foreskriver, at der skal være t brand- og dirkefrit skab til opbevarelse af Kirkens

hellige kar, og § 15 foreskriver at der skal være en inventarfortegnelse.

Kirke- og Kirkegårdsudvalget kan selv udarbejde forslag til forretningsorden - som menigheds-

rådet godkender. Det er åbenlyst at der vil være mere synlighed på Kirkeværgens opgaver, og

det er godt fordi Kirkeværgens opgaver er defineret ud fra Menighedsrådets ansvarsforpligtel-
se.

Man kan f.eks. forstille sig at der 6n gang om året ijanuar holdes en slags status på igangvæ-

rende opgaver og på inventarfortegnelsen - januar fordi der har været konstitution i novem-
ber.

Kirkeværgens deltagelse i møder
Mht, vedtægten synes jeg vi skal være opmærksom på, at kirkeværgen ikke automatisk behø-

ver at deltage i vores møder (ingen mØdepligt). MØdepligten omfatter kun møder hvor års-

regnskab og budgetter behandles, SAMT møder hvor vi særskilt beder ham om at deltage. Jeg

synes vi i årskalenderen kan angive hvilke møder han har mØdepligt til - og herudover indkal-
de, såfremt der er et særligt punkt, hvor han skal deltage.

lndstillinø:
a) Der nedsættes ud fra § 79 i Lov om Menighedsråd et Kirke- og Præstegårdsudvolg med dblta-
gelse of Præst og 2 menighedsrådsmedlemmer.
b) Valg of to repræsentanter til Kirke- og Præstegårdsudvalget
c) Kommentorer/ændringer til vedtægt for Kirkeværge indskrives - og vedtægten godkendes.

BESLIITNING: Enn gør opmærksom på at Ejby Kirke er selvejende, det har betydning for udform-
ning af vedtægten. Punktet udsættes derfor til næste møde - og vedtægten konsekvensrettes.

155 BørnestævneiKFUM-&-K
Fra Fie og Carl Erik er modtaget en herrvendelse om et arrangementfor Børn

https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/FYN/Sider/KFUM-oe-KFUK-på-Fvn-tilbvder-TWEEttl:
SlNG.aspx

https ://www.fo ensstift . d Ua ktuelt/nvheder/tween-si ne-paa-fvn
Fie og Carl Erik fortæller at mange forældre spørger hvorfor der ikke er tilbud til deres børn mellem
Minikonfirmander og Konfirmatircn (såkaldte "Betweeners"), o€ at KFUM- & K's tilbud er målrettet
denne gruppe, med træf iTommerup iJanuar og landsdækkende træf i Haderslev 16.-18. marts.
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Fie og Carl Erik har sammen med initiativgruppen i KFUM & K skrevet til samtlige menighedsråd på

Fyn om a) opbakning og støtte og b) ansøgning om 150,- kr. pr. barn, der tilmeldes fra vores sogn.

lndstllllng: Menighedsrådet kan ikke påtoge sig særskilt ansvarfor at onnoncerefiave PR og onser
d elta ge rbeto I i n g fo r ot v æ re e n fo ræl d reo pg av e.

Beslutning: Menighedsrådet er enig i indstillingen om, at det er et forældreansvar, og vi mener
ikke, at menighedsrådet skal bidrage til PR.

156 Menighedsmøde.
Der er fastsat dato og tidspunkt for Menighedsmøde i 2018: Onsdag d. 18. april kl. 19- Jf. Lov om
Menighedsråd:

MenighdsmØer ( LBK nr 77t * 24l OGl 2Ot3 )
§ 41. Der afhoHes menighedsnøde i en rnenighedsrådskrcds
l) når de kirkelige tilsynsmynd(Theder anmoder dercm,
2) efter beslubring af nrenidrcdsrådets fonnand,
3) når et flertal af menighedsrådet annroder derom,
4) ntr en af præsteme samtnen med mindst et valgt medlem anmoder
dercm,
5) når 25 valgberettigede rnedlemmer af mørlgheden skrifrUt anlrp-
der dercm, eller
6) hvisdet i øvrigt er foreskrevet i lovgivningen.
Stl(. 2. Menighedsrådet indkalder en gang om året Ul et menighedsmø-

de, hvor rådet redqør for sidste års regnskab og det konrnælde års bud-
g€t. Menighedsrådet aflægger beretring om rådets virksomhed i det for-
løbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det komnænde år.

Str 3. Menighedsmøder fq flere menighedsrådskredse i et pastorat
afipHes efter anmodning fra de kirkel[e tilsynsmyndQheder ellerr fra et
rnenighedsråd i pastoratet. Tilwarende gælder, hvor der er etableret et
hllæ nrenighedsråd på ttrærs af pastorater.

S& 4. Menighedsmøder samrnenkaldes for en enkelt nænphdsråds-
keds af menighedsrådets formard, for flere menighedsrådskedse i sam-
rne pastorat af formanden for horredsognets menighedsråd. Formanden
fastsætter tid og sted for mødet, hvortil medlemmerne af de beørte me-
nighedsråd har mødeplbt, medmindre de har lodigt forfald.

5*. 5. OffenUigEørelse af aftoklelse af men(Thedsrnøde sker efter me.
nighdsrådets bestemmelse på en nråde, der siker, at så rnange som mu-
ligt bliver oplyst on mødets afholdelse. I offentliggørelsen anføræ;hvilke
emner der skal behardles på mødet.

§ 42. nl rnenQhedsmøder har alle medlemmer af folkekirken indq for
vedl«ommende keds eller kedse adgang. Ved afttemnirg er kun de va§-
berettigede medlemmer af menigheden stemmeberettbede.

Sk 2, Såfrenrt andet ikke er særligt fastsat, ledæ nødet af or ordsty-
rer, der væ§es af mødedeltagerne. Ords§reren sørger for, at der udfær-
diges et referat af mødet Om resultatet af mødet irdføres en benærk-
ning i menighedsrådets beslubringsprotokol, for fælles nænighedsmØer i

beslubringsprotokollen for det menighedsråd, hvis formard har sammen-
loldt nyødet.

På mødet afsættes plads til en drøftelse af hvordan vi praktisk og konkret får skabt et godt møde.
Oplæg ved JensH.

Beslutning: Der er stor interesse for at udvikle Menighedsmødet gennem en målrettet invitation
til de personer og grupper, som har været involveret i kirkens arbejde i det forløbne år. Det kan
ske ved at Jens R inviterer på Menighedsrådets vegne - og at vi fremover gør PR for, at der hol-
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des møde. Planlægning drøftes på kommende møder.

157 Refl eksionsmøder i 2018.
Ref. Fra møde d. 29.1L.L7
Tid til refleksion
Drøftelse af muligheden/behovet for 1-2 årlige møder uden beslutningspunkter, med
plads til et TEAM af betydning for vores arbejde i Menighedsrådet i Ejby.

Forslag.

Onsdag d. 7. februar kl. 18-21.30
onsdag d. 10. oktober kl. 18-21.30

Beslutning: ideen god dotoer fostsættes på næste møde.

Formålet med REFLEKSIONSMøDER er at Menighedsrådet får den nødvendige tid til fordybelse i de

fælles ansvarsområder f.eks. der vedrører: Gudstjeneste og kirkelige handlinger, Kirke (bygninger,

kirkegård), Diakoni, Lokalt samarbejde. Herudover kan andre emner jo tages op, i den udstrækning
de anses for vigtige. Udgangspunktet er jo, at vi vælges ind til velbeskrevne ansvarsområder, og

refleksionsmøderne skal tænkes at understotte at vi også får en fælles viden - og på haggrund af
denne viden, kan gøres os nogle kvalificerede betragtninger om, hvad vigerne vil hos os. Tænker,

at der vil være behov for at invitere en oplægsholder til en del af mødet, og at der skal være plads

til en fri og åben snak.
Man kan forestille sig en rullende plan for indholdet som rækker hen over en 4-åårig valgperiode,
og derpå gentages i næste periode. Det vil også for kommende Menighedsråd være en kærkom-
men ordning.

Beslutnins: God id6. Det er vedtaget at vi prøver at lave en "4-trinsrakef med 4 hovedtemaer -
og f6rste møde aftaler Jens R og Jens H. udfra en udefrakommende oplægsholder - så hurtigt
som det kan lade sig gøre. Konceptet beskrives. .

1s8 Visitats
Biskoppen har meddelt tilsynsbesØg i Pastoratet (Visitats).

På mødet skal vi have orientering om hvad er Visitats? Hvilke forventninger er der fra Biskop? Hvil-

ke forventninger har vi? Hvad ønsker vi at der bliver talt om? Hvordan tilrettelægges sagen?

Der er udsendt forslag til program:

Programmet for visitatsen kunne se sådan ud:
10.00: Tine deltager som alm. kirkegænger i gudstjenesten !
Ca. 11.30: Let frokost med menighedsråd, præster og ansatte ved kirken

Ca. 13.30: Tine Lindhardt mødes med menighedsrådets valgte medlemmer
Ca. 14.30: Tine Lindhardt mødes med sognepræsten

Vi skal beslutte hvad vi ønsker, at der skal indgå i dialogen, og aftale de praktiske ting.

Beslutning: Orientering fra Jens R om hvad Visitats er. Vi vil gøre opmærksom på at der er behov
for lokal kursusvkksomhed for at styrke menffiedsrådsarbeldet.

159 fushjulet
I kraft af bl.a. Hannes store arbejde med EXCEL-regnearket ser det ud til, at vi kommer i mål med

den første ÅRsruul FoR EJBY MENIGHEDSÅRD for 2018.

Drøftelse af hvordan vi kan eØre Årshjulet til et aktiv i vores løbende planlægning - som f.eks. at
sikre en rettidig behandling af de opgaver som skal behandles i MR indenfor bestemte frister.
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BeslutninE: Hanne har udarbejdet et A3 diagram over årets aktiviteter, som på nuværende tids-
punk er kendt. Det er meget fornemt - og anvendeligt som oversigtsredskab. Dagsorden tilpa§-
ses således at der ved hvert møde er et punkt, der hedder kommende arrangementer & Hannes

Årshjul - dette vil Anna Marie og Finn senere lave en skabelon for.

160 Minikonfirmander
Fie har netop afsluttet Minikonfirmandundervisningen for i år - sammen med Carl Erik og med

hjælp fra Tove (Balslev) og lnge (Ejby) og Jens (Præst) har i hØj grad været med på banen.

Fie har meddelt at det er sidste gang hun har stået med ansvaret, men at hun vil være indstillet på

at være "medhjælper". Vi skal i Menighedsrådet drøfte, hvordan vi sikrer, at der igen til næste sæ-

son er et tilbud til minikonfirmander.
Der skal ansættes/rekrutteres en sognemedhjælper til opgaven, og det foreslås, at invitere til et
arbejdsmØde for præst, formænd og kontaktpersoner i Balslev oS Ejby for at aftale en procedure

Kapitel2
BømekonfrntønduMeruisnirgen ANORDNING nr tO27 at 24I o9 I 2O,4

§ 2. Men§hedsrådet har anwaret for, at atle børn på tredje etler fierde klassetrin får
et tilbud om delt4else i bømekonfirmandurdeMsning.

S*. 2. Dette kan ske ved:
1) at men(Thedsrfuet selv etablerer et tilbtd,
2) at menighedsrådet samarbejder med et eller flere ardre rnenlghedsråd indenfor
f.eks. et pastorat eller et skoledistriK om et tilbud til de dd@ende sognes bøm, eller
3) at nrenbhedsrådet selv eller i et sarnarbejde som nævnt i nr. 2 opretter et altema-
tivt tilbud, der godkendes af biskoppen, jf. § 5.

§ 3. Bømekonfirmandunderuisningens mål skal nås vd at fiormidle kerdskab til kirke
og kistendom i nrødet med børnenes egne erfaringer og spørgsmål.

Stk 2, Undervisningens omfang skal være på mindst 16 leKioner af 45 minutters va-
righed. UndeMsnirgen gives enten i form af et furløb over mindst 2 måneder eller i et
samhtforløb af mirdst I 4es var§hed.

§ 4. Anwaret for undervisningen og tilsynet med den påhviler præstør.
Sk 2. Menighedsrådet antager i nødvendigt ornfang en fast tttdhjælp Ul uldelvisnin-

gen. Medhjælperan skal have en teologisk og pædagogisk viden warende til de uddan-
nelseskrav, der stilles til sognemedhjælpere. Ansættelse sker i mighed nellem nreng-
hedsrådet og den eller de præster, der har ans\rdret for undervisningen og tilsynet med
den.

S*" 3. Hvor der er uenighed mellem præst og menighedsråd om antagelse af md-
hjælp dler om behovet herfor, kan sagen indbringes for biskoppen til a&øelse.

Sk 4. Det tilstræbes, at underisningen sker i et samarbejde med bræHrenei
§ 5. Biskoppen kan tiltrædg at et merighedsråd tilbyder bømekonfirmandurderuisning

på andre måder end narnt i § 3, stk 2. Biskoppen kan endvidere tiltræde, d et molig-
hedsråd tilbyder bømekonfirmardundervisning på andre klassetrin end rævnt i § 2, stk
1.

Sk 2. Biskomen skalvd sin godkendelse sike, at formåH med bømekonftrmatbns-
underuisning, jf. § 1, stk 2, og § 3, stk 1, iagttages.

§ 6. Det@else ibømekonfirmandundervisningen er ikke en fondsæfrtirg for at blive
konfirnpret

Beslutning: Jens H inviterer til evaluerings- og planlægningsmøde for det kommende års mmini-

konfirmander med Fie, præst og kontaktpersoner.

161 Samarbeide mellem Balslev og Eiby Menighedsråd
Kap. 8 i Lov om menighedsråd: Hvordan kommer vi i gang med at få udarbejdet en aftale om sam-

arbejde og en vedtægt? lht. lovens § 42 a. "KAN" to menighedsråd indgå en aftale om samarbejde.

Såfremt man gør det - "SKAL" der udarbejdes en vedtægt for dette samarbejde. Vedtægten skal

omhandle hvordan der træffes beslutninger, hvem der har ansvaret for de ting der samarbejdes

om, hvordan og hvor tit der holdes møder osv.
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KapitelS
hma@e netlen menighdsråd m.v.

§ 42a. To eller flere menighedsråd kan indgå aftale om samarbejde om løsning af
de opgaver, der finansieres af kirkekassen i medfør af § 2 i lov om folkekirkens øko-
nomi.

S*. 2. De nærmere bestemmelser om samarbejdet optages i en ved@t, der of-
fenUiggøres på stiftets hjemmeside. I de tilfælde, hvor samarbejdet vedrører enkelt-
stående aKiviteter, og hvor den eventuelle fælles udgift afregnes umiddelbad og af-
holdes forholdsmæssigt af de deltagende menighedsråds kirkekasser, kan menig-
hedsrådene dog undlade at udarbejde en ved@t.

Stk. 3. Vedtægten skat indehotde oplysninger om, hvilke menighedsråd der delh-
ger i samarbejdet, hvad samarbejdet vedrører, finansieringen af samarbejdet, tilsyn,
vilkår for andre menighedsråds optagelse i samarbejdet, afgørelse om uenighed om
ved@tens fortolkning, vilkår for ophævelse af samarbejdet og om, hvor ved@ten
er offentliggjoft, og hvorfra den kan relcvireres.

§ 43. Udover de i § 42 a nævnte tilfælde kan to eller flere menighedsråd indgå af-
tale om samarbejde, der kræver dispensation fra reglerne i kapitel L-7 og kapitel 9 i

denne lov samt regler i lov om valg til menighedsråd, lov om folkekirkens økonomi,
lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde og lov om bestyrelse og brug af
fiolkekirkens krker m.m. Samarbejdet skal vedrøre løsning af folkekirkelige anliggen-
der.

Stk. 2. De nærmere bestemmelser om samarbejdet, herunder om tilsyn, optages i

en ved@t der skalgodkendes af ministeren for ligestilling og kirke.
Stk. 3. Når en vedtægt er godkendt, bekendtgøres der på Ministeriet for Ligestil-

Iing og Kirkes hjemmeside på internettet en meddelelse herom.
Sfl( 4. Aftaler i medfør af stk. 1 kan ophæves, hvis deltageme er enige herom.

Ophævelse kan endvidere ske efter en delbgers anmodning, når ministeren fur lige-
stilling og kirke finder rimelig grund dertil.

Sk. 5. Ministeren for ligestilling og kirke godkender vilkårene for ophævelse af en
aftale og træffer afgørelse i tilfælde af uenighed mellem deltageme.

S*. 6. Ministeren for ligestilling og kirke kan efter ansøgning fra et menighedsråd
tillade de i stk. 1, nævnte fravigelser, hvis det er ønskeligt af hensyn Ul løsningen af
folkekirkelige opgaver i sognet.

§ 43 a. fbre menighedsrfu i 6t provsti kan beslutte at etablere de i § 42 a og §
43 nævnte former for samarbejde med provstiet som ramme. Beslutning derom skal
træffes på budgetsamråd, og udgifteme til samarbejdet finansieres af provstiud-
valgskassen, jf. § 5, stk. 6-7, og § 17 g, *.4, i lov om folkekirkens økonomiL

§ 43 b. De i § 43, sU(. 1-5, nævnte regler om samarbejde mellem menighedsråd
finder tilwarende anvendelse på samarbejde mellem stiftsøvrighed og provstiudvalg,

mellem to etler flere stiflsøvrigheder, mellem to eller flere prorstiudva§ og rnellem
menighedsråd og en eller flere stiflsøvrigheder eller provstiudva§.

Stk. 2. Den i § 43, stk. 6, nævnte regel om dispensation fta dele af den kirkelige
Iovgivning til et menighedsråd finder tilsvarende anvendelse på et provstiudvalg eller
en sUflsøvrighed, hvis det er ønskeligt af hensyn til løsningen af folkekirkelige opga-
ver i henholdsvis provstiet eller stiftet.

§ 44. n fremme af samarbejdsprojeKer i henhold til dette kapitelkan ministeren
for ligestilling og kirke yde tilskud af fællesfonden for 1 år ad gangen. De samlede til-
skud kan ikke overstige 1 pct. af landskirkeskatten i det år, for hvilket Ulskud ydes.

Det er åbenbart, at vi ikke kan træffe beslutning uden Balslev, men vi kan forholde os til, hvad vi

mener der bør gøres.

Beslutning: Der skal laves en vedtægt for samarbejde. Ejby Menighedsråd inviterer Pernille Hach

fra Stiftet om at komme med et oplæg, og foreslår en arbejdsgruppe med rep. Fra Balslev og Ejby
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nedsat med den opgave at udforme et udkast inden 1.5. 2018.

L62 Ansøgning om betaling af konference-gebyr
Jens Helbo ønsker at deltage i konference på Vartov. KBH om Medborgerskab mellem følelse og

fornuft. Mandag-tirsdag d. 29.-30.1. Deltagerbetaling 500,- kr.

https://auws.au.dk/formsfrmlArrangement.aspx?value=636485913339314992&id=34932
Beslutning: Det ansøgte imødekommes.

163 Næste mØde. (Her drøftes sager som det er vigtigt at tage med til næste møde, udover dem, der
fremgår af beslutningerne ovenfor)

L64 Julehjæ!p 2018
Orientering om ansøgninger og beslutninger vedr. omfang.
Besluttet: Jens R. tager sig af dette i samarbejde med lnge Have.

155 Evt.

L. Kirke-og sogneblad: Drøftelse af hvilke retningslinier der er for udvælgelse af stof. Tages op
på et senere møde. Finn foreslår at vi laver en vedtægt.

2. Medarbejdermøde i Februar indkaldes af Balslev. Anna Marie laver reminder.
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