
Referat fra Menighedsmøde i Drøsselbjerg Kirke den 12.janauar 2016 kl. 19.00. 
Indkaldelse vedlagt. (Bilag 1).

Formand Ane Pilemand bød velkommen og gav ordet til aftenens ordstyrer Provst Jørn Noe .

Provst Jørn Noe gennemgik indkaldelsen og konstaterede at mødet var lovligt varslet.

Vedrørende godkendelse af dagsorden spurgte Myrna Hansen til et punkt vedrørende afstemning om 
tilbageflytning af altertavle. Provst Jørn Noe redegjorde for reglerne og konstaterede at der i dette tilfælde 
ikke er belæg for en sådan.

Formand Ane Pilemand fik ordet under punkt 3. Orientering om altertavlen (Bilag 2). 

Efter Formand Ane Pilemand´ s orientering var der spørgsmål/kommentarer fra salen :

Mette Henriksen: Altertavlen er ikke i centrum, nu ser vi den kun når vi går ud af kirken.

Jens Løgstrup: Kommentar vedrørende lyset i kirken – der er masser af lys i aften. Altertavlen er kommet i 
skammekrogen.

Anne Witte: Altertavlen er meget dominerende, jeg har altid nydt at se på krucifikset. Da altertavlen stod 
på alteret føltes det som om den væltede ned over rummet. Nu er der en dejlig ro i rummet.

Merete Scholz Raben: Lyset i kirken er kommet, men måske var et spotlys på altertavlen bedre. 

Bente Grunth: Menighedsrådet er her for at tilgodese menighedens ønsker. Forstår ikke man kan finde på 
at flytte altertavlen.

Bent Nielsen: Var flytningen af altertavlen med fra starten i restaureringsprojektet? Altertavlen hører til på 
alteret.

Ane Pilemand: Flytningen af altertavlen har været drøftet på flere menighedsrådsmøder. Ingen indsigelser 
blev givet til kende ved disse møder. Såfremt man ønsker det, kan man opstille en liste ved næste 
menighedsrådsvalg og dermed blive den bestemmende faktor.

Ib Hansen: Er det en bestemmende faktor at vi skal opstille en alternativ liste?

Ane Pilemand: I aften er det et orienterende møde.

Marianne Kristoffersen: Dejligt at altertavlen er flyttet. Et gode for mig som kirkesanger. Flot at den står i 
en hvælving. Mange kirkegængere udtrykker tilfredshed.

Anne Witte: Jeg ville være utrolig ked af en eventuel tilbageflytning af altertavlen. Den nye placering 
betyder meget i forhold til dem som kommer meget i kirken.

Arne Kristensen: Intet bliver besluttet i aften. Menighedsrådets opgave er at vurdere pro og kontra på 
næstkommende menighedsrådsmøde.



Gerda Keinicke: Jeg har intet hørt eller læst. Hvor bliver menighedsrådsmøderne afholdt?

Ane Pilemand: Referater fra menighedsrådsmøderne ligger på kirkens hjemmeside. Mødeadresse står på 
kirkesiden.

Mette Henriksen: Jeg var længe om at melde ud hvad jeg mener om flytningen – mange har måske ikke 
tilkendegivet deres mening.

NN: Hvor hurtigt skal man komme med indsigelse til referater?

Ib Hansen: Referaterne er ikke opdateret.

Ane Pilemand: Beklager hvis dette skulle være tilfældet.

Arne Kristensen: Forstår ikke Ib Hansen´ s indlæg vedrørende referater. De ligger på hjemmesiden i dato- 
og årstalsorden.

Arne Jensen:  Det er altså kun menighedsrådet der beslutter.

Provst Jørn Noe: Sådan arbejder demokratiet.

Provst Jørn Noe opremser proceduren :

1.  Menighedsrådet træffer beslutning om flytning fra Øst til Vest

2. Menighedsrådet sender ansøgning gennem Provstiudvalget.

3. Provstiudvalget udtaler sig og ser på økonomien i projektet.

4. Provstiudvalget sender udtalelse til Stiftsøvrigheden.

5. Stiftsøvrigheden indhenter udtalelser fra Nationalmuseet og Kgl. Bygningsinspektør.

Der var ingen vaklen i geledderne fra Nationalmuseet med hensyn til deres afgørelse i sagen.

Marianne Kristoffersen: Er problemet at altertavlen er flyttet eller er det selve placeringen? Pointerer at 
hun ikke står i skammekrogen.

Bent Nielsen: Hvad er økonomien ved flytning?

Henriette Hansen: Værst at sidde med ryggen til altertavlen.

Mette Henriksen: En altertavle skal stå på alteret.

Myrna Hansen: Med hensyn til indsigelse – jeg vidste altertavlen ville blive flyttet men jeg tænkte jeg var 
alene om det, derfor reagerer jeg først nu.

Arne Jensen:  Kan vi give en tilkendegivelse ved afstemning?

Anne Witte: Jeg vil være meget ked af en afstemning da jeg er i mindretal.



Provst Jørn Noe: Vejledende afstemning vedrørende tilbageflytning af altertavle afholdes ved 
håndsoprækning.
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Menighedsrådet undlod at stemme.

Korsanger Marianne Kristoffersen stemte nej.

Sognepræst Merete Scholz Raben stemte Ja.

Provst Jørn Noe: Resultatet vil blive skrevet ind i beslutningsprotokol.

Ane Pilemand: Næste menighedsrådsmøde afholdes den 10. februar 2016 kl. 10.00 i De 3 Sognes Hus.

Eventuelt:

Bent Nielsen: Vi har vel pengene til flytning?
Jens Løgstrup: Hvorfor er vinduerne allerede rustne?

Ane Pilemand: Vinduerne var ikke med i restaureringsprojektet. Det var et stort arbejde at skaffe 
fondsmidler til restaurering af kalkmalerier og inventar.

Ane Pilemand ønskede at pointere følgende: Jeg er blevet gjort opmærksom på at der ligger private billeder
på kirkens hjemmeside – det gør der IKKE. Menighedsrådet vil aldrig ligge private billeder på hjemmesiden.
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