Forslag om sammenlægning af menighedsrådene for Alling og Tulstrup sogne
Menighedsrådene for Alling og Tulstrup sogne er blevet enige om at fremlægge et fælles forslag til
en sammenlægning af de to menighedsråd.
Begrundelse
Begrundelsen for en sammenlægning er:
Alling sogn er et meget lille sogn på ca. 200 folkekirkemedlemmer, og bruger i forhold til større
sogne forholdsvis mange ressourcer på administration og forvaltning.
Med undtagelse af højtiderne ved jul, påske og Allehelgens deltager der ikke mange i gudstjenesterne i Alling kirke, og kirkegangen har været faldende i de seneste år. De anvendte personaleressourcer til en gudstjeneste står ofte ikke i rimeligt forhold til de fremmødte kirkegængere på mindre
end 10.
Der er alene et lille antal personer i Alling sogn, som deltager i kirkelivet, herunder pastoratets møder udenfor sognet.
Alling menighedsråd vurderer, at der ikke er en større opbakning til det kirkelige arbejde eller ønsker til aktiviteter, og at det er usikkert, om det er muligt fremover at få et fuldtalligt menighedsråd
på 5 medlemmer.
Begge menighedsråd vurderer, at der er fordele med et fælles menighedsråd, hvor der vil blive et
større menighedsråd med flere til at løse opgaverne. Der bliver en administrativ enhed mindre og
færre møder for sognepræsten.
Forslag
Det foreslås, at det fælles menighedsråd for Alling og Tulstrup sogne skal have 7 menighedsrådsmedlemmer, hvoraf 2 medlemmer vælges i Alling sogn og 5 medlemmer vælges i Tulstrup sogn.
Der ønskes opretholdt 2 kirkeværger – en for Alling Kirke og en for Tulstrup Kirke.
Navn for det fælles menighedsråd bliver ”Alling-Tulstrup Menighedsråd”.
Forudsætninger for en vedtagelse af forslaget
På menighedsmøder skal gives en orientering om:
- Hvorfor en sammenlægning ønskes
- Hvor mange menighedsrådsmedlemmer, der skal være fra hvert sogn
- Antallet af kirkeværger
Dette fremgår overfor i afsnit om begrundelse og forslag.
Afstemning om forslag om sammenlægning af menighedsrådene skal foretages for hvert sogn for
sig.
Ved afstemning er kun de valgberettigede medlemmer af menigheden stemmeberettigede.
Hvis begge menighedsmøder vedtager forslaget, indsendes resultaterne til biskoppen for registrering og oprettelse af det fælles menighedsråd med virkning fra den 29. november 2020.

