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“K O N K L U S I O N S R E F E R A T”  
fra 

Femø Menighedsråds  
 Menighedsmøde mandag, den 25. november 2019 kl 1300 

holdt på Femø Præstegård. 
 

Menighedsrådets formand (Lis Christoffersen (LC)) bød velkommen og foretog valg af 
ordstyrer. FMR pegede på Esben Roug (ER), der, uden modkandidat, blev valgt med ak-
klamation. 
ER udpegede Annette Petersen (AP) til referent, gennemgik et opslag og indkaldelsen 
(emnerne) til mødet.  
AP noterede, at der var 27 fremmødte (incl. menighedsrådet - herfra var Linda Boesen og 
præst Pia Pape fraværende). 
 

LC aflagde herefter beretning for 2019 og orienterede om fremtidige aktiviteter, med føl-
gende emner: 
  

1:  Afholdte kirkelige handlinger. 
Der har i kirkeåret været afholdt 13 gudstjenester incl. juleaften, 1 bryllup, 1 begravelse og 
2 bisættelser. 
 

2: Aktiviteter for Femø Sogns Menighed. 
- Aftenandagt ”Syng solen ned” med Erik Grib med 35 i kirken. 
- Femø Klassisk med 3 koncerter. Koncerterne blev holdt i Femø kirke. LC så gerne en 
større lokal deltagelse til kirkekoncerterne.  
- Sangeftermiddage i Femø Præstegård er en succes med stor deltagelse. Fredag, den 
20. december kl.1400 synger vi julesange. Der vil blive serveret ”gløgg og æbleskiver”. 
Hold øje med tavlerne. 
- Nyhedsbreve bliver fremover sat på Tavlerne og på færgen. 
Femø Menighed ønskede: At nyhedsbreve m.m.  tillige blev lagt på Femøs Hjemmeside. 
LC – ”det er taget til efterretning”. 
  

3: Gravstenssikring (et påbud fra Arbejdstilsynet). 
Samtlige kirkegårde i landet er af arbejdstilsynet blevet pålagt, at de opretstående gravs-
tene skal gravstenssikres, dvs. at stenen skal kunne holde til et træk eller skub svarende til 
35 kg. Kan den ikke det, vil den skulle gravstenssikres. Det er hovedsagelig de sten, der 
står på sokkel, der er tale om. Udgiften afholdes af gravstedsejeren. For de fredede sten 
er det menighedsrådet, der skal afholde udgiften. 
FMR har indgået et samarbejde med Nakskov Kirkegård om eftersyn af gravstenene på 
Femø Kirkegård. Finder de nogle sten som skal sikres, får ”ejerne” brev herom af FMR. 
FMR uddelte pjecer om gravstedssikring og hvorledes man selv kan teste om stenen kan 
klare træk eller skub på 35 kg. 
Der udspandt sig en livlig debat med mange forslag til sikring af gravstenene. 
Konklusion: Afvente resultatet fra FMR undersøgelse.  
 

4: Ny varmekilde i Femø Kirke. 
FMR har tidligere beskrevet problemet med varmen i kirken. Anlægget er gammelt og 
nedslidt. 
Varmen i Kirken er gennemgået af en sagkyndig og projektet er sendt til provstiet til god-
kendelse. 
Fra Provstiet er der bevilliget 700.000 kr. til en ny varmekilde.  
Fra menigheden blev der stillet spørgsmål om udgiften til det nye anlæg var incl. udgiften 
til den sagkyndige bistand. Med andre ord; at udgiften til sagkyndig rådgivning m.v. ikke 
blev holdt af Femøs budget. 
Konklusion: Samtlige udgifter til ny varmekilde er indeholdt i det bevilligede beløb. 
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LC understregede, at den endelige beslutning, om typen af den ny varmekilde, endnu ikke 
var truffet. Hold øje med nyhedsbrevene på tavlerne og færgen. Hvis projektet godkendes 
og iværksættes i 2020, kan FMR være nødsaget til at lukke kirken. Det vil selvsagt kunne 
berøre aktiviteter i kirken: ”De kirkelige handlinger”, ”Femø Klassisk”, ”Syng solen ned” etc. 
 

5: Status vedr. ”sløjfning af hjemfaldne grave”. (En opfølgning på Menighedsmødet 

onsdag, den 24. april 2019 holdt i Femø Kirke med deltagelse af provst Bjarne A. 

Madsen). 
LC omtalte problemet; at der var 104 hjemfaldne grave (83 grave var i brug) – alle kiste-
grave, urnegravstederne indgik ikke i beregningen. Samtidig stod FMR over for skulle an-
sætte en ny graver i forbindelse med daværende gravers afgang (pensionering). Provstiet 
ønskede (læs forlangte) en revurdering af timetallet den ny graver skulle ansættes under. 
Resultatet blev, at der kunne afsættes 24-timer til graverstillingen. LC oplyste, at FMR var 
meget tilfredse med ansættelsen af den ny graver i 24-times stillingen og roste den på-
gældende.  
LC refererede til Bekendtgørelse af lov om menighedsråd kap. 9 §§ 45-46 vedr. ”Tilsyn”, 
økonomisk forvaltning og ansvar (straf ved tvangsbøder – ved ulovlig forvaltning af fx kir-
kegården). På den baggrund var FMR tvunget til, at tage aktion på problemet ”hjemfaldne 
grave”! 
I menigheden udspandt der sig en livlig, og til tider følelsesladet, debat. Menigheden øn-
skede, at bevare Femø kirkegård som den så ud i dag. Femø Kirkegård fremstår som et 
kulturelt, unikt og bevaringsværdig minde for eftertiden.  
Konklusion: Der blev nedsat en arbejdsgruppe (på 3-4 medlemmer) med flg. kommissori-
um: ”Arbejdsgruppen skal arbejde for at bevare Femø Kirkegård, som den ser ud i dag. 
Arbejdsgruppen må kontakte relevante myndigheder. Arbejdsgruppen konstituerer sig 
selv. Arbejdsgruppens arbejde skal være afsluttet senest 30. marts 2020 med en samlet 
handlingsplan for kirkegårdens bevarelse.” En handlingsplan, der sendes til FMR, der på 
den baggrund indkalder til et Menighedsmøde, med dette som eneste emne. 
Arbejdsgruppens sammensætning: 
- Fra FMR deltager kirkeværgen Ebbe Jacobsen som fast medlem. 
- Fra menigheden blev nævnt flg. navne: Marianne Kyhl Engelhard, Annelise Svensson og 
Georg Brack.       
Der vil - indtil den 30. marts 2020 - ikke blive foretaget nogen form for ændringer/sløjfning 
af ”hjemfaldne grave” på Femø kirkegård. 
 
2020: (orientering) 
Fremtidige arrangementer. 
6: Præstegården (vedr. udbygningen, have og gårdsplads). 
FMR har et hægeparti fra 2019 vedr. maling af døre og porte i Præstegårdens udbygning. 
FMR håber på at komme videre med have og gårdsplads. 
 

7: Femø Klassisk. 
Fortsætter højst sandsynligt med 2 til 3 koncerter. FMR savner - som nævnt - opbakning 
fra Femøboerne. Hvis kirken skal lukkes i sommerperioden på grund af installering af ny 
varme, må aktiviteter i kirken desværre aflyses.      
 

8. Aftenandagt ”Synger solen ned”: 
Er der endnu ikke taget bestemmelse om. 
 

9. Sangeftermiddage: 
Sangeftermiddage vil fortsætte. 
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10. Menighedsmøde vedr. ”Valg til menighedsråd i 2020”: 
Menighedsrådet vil primo 2020 indkalde til et Menighedsmøde, hvor menighedsrådet vil 
orientere om de helt nye valgprocedurer samt undersøge, om Femø kan stille et menig-
hedsråd i 2020, eller om menighedsrådet evt. kan/skal sammenlægges med et andet 
sogns menighedsråd.   
Et medlem foreslog, at hvert enkelt medlem af menighedsrådet skulle tilkendegive, om den 
pågældende ville stille op til nyvalg i 2020. ER afviste forslaget, der ikke lå inden for em-
nerne til drøftelse på dette møde. FMR ville, som nævnt af LC, indkalde menigheden til 
drøftelse af sammensætning af et nyt menighedsråd, så snart den nye valgprocedure fore-
lå. Forventelig primo 2020. LC bemærkede, at menigheden ikke skulle forvente, at det nu-
værende menighedsråd ville fortsætte. LC opfordrede til, at menigheden kom med nye 
emner til sammensætning af et nyt menighedsråd. Alternativt en evt. sammenlægning med 
fx Birket! 
Et medlem spurgte, om det ikke var mere nærliggende at spørge Fejø menighedsråd, om 
det var interesseret i en sammenlægning med Femø. LC svarede: ”Fejø er ikke interesse-
ret” - de er mange nok til at klare sig selv.   
 

Andet. 
- Et medlem understregede, at FMR ikke overholdt ”Bekendtgørelse af lov om menigheds-
råd” f.s.v.a. offentliggørelse af, hvornår de ordinære møder skal afholdes. Mødeplanen (tid 
og sted for det enkelte møde) offentliggøres i begyndelsen af hvert kirkeår (1. søndag i 
advent). LC beklagede og tog bemærkningen til efterretning.        
- Et medlem fremførte, at FMR jf. ”Bekendtgørelse af lov om menighedsråd” en gang årligt 
skulle redegøre for sidste års regnskab og det kommende års budget! LC beklagede, at 
ingen i menighedsrådets var i stand til at redegøre for såvel regnskab som budget. Kirke-
ministeriets regnskabssystem er så ”kryptisk”, at kun den ”professionelle” ekstern ansatte 
regnskabsfører kunne fremlægge regnskab/budget! LC tog bemærkningen til efterretning. 
LC vil, snarest muligt, foranledige, at menigheden får gennemgået regnskab/budget så 
snart regnskabsføreren kunne deltage i mødet.  
 

Afslutning: 
ER forespurgte, om der var andre bemærkninger til mødets emner. Det var ikke tilfældet.  
Herefter afsluttede LC menighedsmødet med at takke menigheden og ikke mindst menig-
hedsrådets medlemmer for et godt samarbejde i det forløbne år. 
 

Mødet sluttede kl. 1440. 
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