
Referat af menighedsrådsmøde d. 17. sept. 2014 kl. 19.00. 

Afbud: Søren, Tine, Lenette, Svend, Karen 

Referat fra 19. august til underskrift. 

Nyt fra formanden: Orientering om indbydelse til landemode i domkirken til 27. 

sept. Afmelding på ”De gule sider”.  

Orientering fra budgetsamråd. Mette Landtved Holm fra Otterup fortalte om ny 

skolereform. Kirkekalkningssamarbejdet blev vedtaget. Orientering om provstiets 

økonomi. Pulje på 600.000 kr. som kan søges til tilskud til energibesparelser. 

Nyt fra præsten: Babysalmesang er begyndt med 7 deltagende. Kirkehøjskolen er 

også begyndt med vellykket foredrag 16.9. Fælles gudstjeneste 2. påskedag 6. apr. 

2015 kl. 10.00 i Melby kirke. 

Nyt fra kassereren: Budget for 2015 til drøftelse 

Erik Pedersen fremlagde budgettet. Budgettet blev godkendt. 

Nyt fra Kontaktperson: Kontaktperson til møde i stiftet. 

Nyt fra graveren:   

Opfølgning på kirkesyn: Hovedindgangen til Særslev Kirkegård bliver lagt om, så 

gangbesværede lettere kommer ind. Motorsavskursus for Jan og Diana i 19.-23. 

januar 2015. 

- Open by night – løse ender? 

”Smøreholdet” mødes på efterskolen mandag 29.9. kl. 15. Øl/vand hentes om 

tirsdagen. 180 stk. Lys på kirken og fakler. Mødes 17.30 

- Familie gudstjeneste d. 26. okt. kl. 16.00 

Gudstjenesten arrangeres i samarbejde med FDF.  Mad gratis, betale for øl/vand. 

Tilmelding til spisning – Gunvor står for modtagelse af tilmeldinger. Hanne 

indkalder et madlavningsudvalg. 

        - Gudstjeneste liste dec. - febr.  

Juleaften og juledag ændres gudstjenestetiderne, så der er 1½ times interval 

mellem dem. Begyndende kl. 13.30 juleaften, og kl. 9.30 1. juledag. 

Gudstjenesteplan dec-febr. vedtaget. Vintermødet 4. jan. bliver med sang og 

fortælling v. Gunvor. 



        - Isolering af underjordisk rør v/ Særslev Kirke 

Finn gennemgik tilbud på isolering af underjordiske rør.  

 

- Nyt fra Præstegårdshaven 

Hans orienterede om møde med Grøn Vækst. Der sendes et nyt tilbud. Forslag om 

at få det østligste stykke af haven lagt til det forpagtede.  Connie og Lone laver en 

ansøgning til Nordfyns Kommunes om Tilskud til lokale initiativer om etablering af 

bålplads mv. i den tidligere køkkenhave. Frist 28.09.2015 

 

- Nyt fra Lokal kirkeudvikling 

Næste møde 30. januar 2015. Hvert arrangement har et tema. Seneste møde 30. 

aug. handlede om ledelse af frivillige. Næste trin at tænke på samarbejds-

partnere/ frivillige, der kan inddrages. Foreslås som punkt til et menigheds-

rådsmøde. Gunvor videresender ark om ”delagtighed og kirkens arbejdsformer”. 

  

- Evaluering af pensionistudflugt 

Bodil: En fin tur til Christiansfeld mv. og indholdsmæssigt i top. 62 deltagere.  

 

- Høstgudstjeneste 14.9. 

Vellykket arrangement. Høstgudstjeneste-turnus med hvert 3. år fortsætter.   

 

Evt.: Menighedsrådsmøde 9. oktober aflyses. 

Kaffe og kage til menighedsrådsmøde 11. november: Hanne   

 

 

 

 

       


