Høringssvar for struktur i Malt Provsti.
Til Biskop Elof Westergaard fra Malt Menighedsråd, den 30. november 2021.
Arbejdet med strukturændringer har resulteret i en udmelding, hvor Biskoppen splitter Malt Folding
pastorat op, for at lægge Folding sammen med Brørup sogn og Malt sammen med Askov sogn.
Det går først sent i processen op for Malt MR, at formålet med Provstens møde med os den 10. juni 2021 er
at tale strukturændringer, mødeindkaldelsen er udsendt i maj måned. Ud fra mødeindkaldelsen og
dagsordenen har Malt MR ikke forstået, at strukturændringerne er en central del af mødet. Vi føler derfor
også, at vi har haft meget kort tid til at vænne os til tanken om at splitte et gammelt pastorat op.
Sammenfaldet mellem strukturarbejdet og Anna Jensens flytning har for os skabt megen usikkerhed; også
hos vores medarbejdere. Vi sidder tilbage med en følelse af, at tingene foregår meget hurtigere, end hvad
vi har kunnet nå at håndtere som frivillige i et demokratisk menighedsråd.
Malt MR har under hele processen arbejdet for at forblive sammen med Folding sogn i ét pastorat. Det har
vi gjort, fordi vi i dag har et rigtig godt samarbejde med Folding MR på en lang række punkter og fælles
udvalg. Det være sig arrangements-udvalg, Pr-udvalg, korarbejde, litteraturkreds osv. Malt Folding Pastorat
har i øvrigt eksisteret i over 700 år! Vi har et ønske om at bestå som landsogn.
Vi, der bor i Malt sogn, bor netop her, fordi vi ønsker at bo med vore familier i små lokalsamfund, hvor alle
kender alle. Hvis ikke det var vigtigt for os, havde vi sikkert bosat os i én af de større omegnsbyer.
Ovenstående giver anledning til mange overvejelser, og vores bekymringer går især på følgende områder:
Vores ansatte, præstegård, gudstjenester, kirkelige handlinger og samarbejde i det nye pastorat.
Punkterne er udspecificeret herunder.
Ansatte.
Vores ansatte er utrygge ved, hvordan det skal håndteres, at de skal arbejde på tværs af pastorater. Et helt
konkret spørgsmål er eksempelvis, om præsterne vil planlægge gudstjenesterne, så det bliver muligt for
organist og kirkesanger fortsat at passe deres arbejde i Folding og Malt kirker indenfor rimelige
arbejdstider?
Præstegården.
Da der allerede ligger en flot præstegård i Askov i tilknytning til kirken og højskolen og det intellektuelle liv
deromkring, vil det være naturligt at tilbyde en præstebolig udenfor Askov by, meget gerne i Malt sogn. Vi
ønsker en ”landsbypræst”, der engagerer sig i lokalsamfundet, og som kender vores børn. Dermed vil Askov
Malt Pastorat kunne byde både på det intellektuelle liv og det mere jordnære kirkelige, til alle os
kulturkristne.
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Fordeling af gudstjenester og kirkelige handlinger.
Det er vigtigt, at konfirmanderne i Malt sogn får et tilhørsforhold til Malt Kirke og en personlig relation til
præsten, og derfor skal konfirmationsundervisningen foregå i Malt. Vi vil gerne, at traditioner, der er bygget
op f.eks. ved konfirmationer og særlige gudstjenester, fastholdes. Vores ønske er, at vi ikke drukner i
stordriftsfordele, hvor alle konfirmander i Askov Malt Pastorat undervises på én gang.
Vi håber at kunne fortsætte vores gudstjenesteplan, hvor der skiftes mellem tidspunkter. I Malt er
gudstjenesten altid højmesse, og vi ønsker, at der er ro på før og efter gudstjenester. Derfor 1½ time
mellem gudstjenester og gerne f.eks. kl. 9.30 og 11.00 på skift mellem kirkerne. Der skal også gerne være
tid til kirkekaffe og snak med præsten.
Alternativ:
Vil det være en fordel for begge sogne og samarbejdet, hvis vi deles om at holde gudstjenester, så der hver
anden søndag er gudstjeneste i Askov og hver anden søndag i Malt? På den måde kan vi altid have
gudstjeneste på samme tidspunkt. Håbet er, at det vil få flere kirkegængere til den enkelte gudstjeneste, da
vi så samler sognebørn fra begge sogne.
Samarbejde i det nye Pastorat:
Askov er et bysogn, og Malt er et landsogn, hver især med sine fordele. Vi er overbeviste om, at med et
godt samarbejde mellem de to menighedsråd, vil pastoratet få det bedste fra begge sogne, hvilket vil være
til gavn for hele lokalsamfundet.
For at sikre at samarbejdet kommer til at fungere, vil vi foreslå, at vi koordinerer mødekalender, så vi altid
holder MR-møder i forlængelse af hinanden. Dermed har vi mulighed for at overlappe og holde
fællesmøder omkring alle fælles aktiviteter.
F.eks. MR-møde for Askov kl. 18.00 til 19.30. Fællesmøde mellem Askov og Malt fra kl. 19.30 til 20.00, Malt
fra kl. 20.00 til 21.30.
Vi forventer, at de to menighedsråd er ligeværdige i ansættelsen af en ny præst, og vi håber at få en
tjenestemands stilling med bopælspligt i sognet.
Med udgangspunkt i ovenstående, vil vi gerne udtrykke vores bekymringer, om det er den rigtige
beslutning, at adskille de to landsogne.
På Malt menighedsråds vegne, Kim Skov Jensen, formand.
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