
Referat af menighedsrådsmøde, d. 10. dec. 2014 kl. 19.00 

Afbud: Søren, Lenette, Karen, Hans 

Nyt fra formanden: Verificering af sogneadresser er henlagt. Vi annoncerer 

fortsat i Nordfyns Vejviser 2014. Marie Rasmussen forventes at skulle have 

barselsorlov i sommeren 2015. 

Nyt fra præsten: Adventsgudstjenester. Beklageligvis er der ikke blevet 

planlagt en adventsgudstjeneste i Melby kirke i denne advent. Det sørger vi for, at 

der bliver i 2015. 

Onsdag 20. maj 2015 kl. 19.00: ”Vi synger sommeren ind” – sangaften i Ejlby. 

Juleindsamling – fasteindsamling. I julen og fastetiden samles ind til Folkekirkens 

Nødhjælp ved gudstjenesterne. Det undersøges, om vi deltager i landsindsamlingen 

med hustandsindsamling søndag 8. marts 2015. 

Orientering om kursus og ferie i uge 4 og 6. Gunvor er på kursus/ ferie: 

19.01.15-23.01.15 og 30.01.15-06.02.15. Embedet varetages af Ole Hansen, 

Veflinge, imens.   

Nyt fra kassereren: Gennemgang af budgettet. Kvartalsrapport er taget til 

efterretning.  

Nyt fra Kontaktperson: Tine orienterede om førstehjælpskursus og brandtilsyn. 

I januar følger Tine op på restferie.  

Nyt fra graveren: Hjertestarter- og førstehjælpskursus bliver 26. februar kl. 8-

12 – pt. 11. deltagere af personale og menighedsråd. Særslev og Melby kirker har 

data-logger, der samler data ind ang. temperatur og luftfugtighed.  

Forsikringssagen vedr. ”rottesagen” fra sidste vinter nærmer sig afslutningen. Vi 

havde et vellykket arrangement med at børnehaverne kom og lavede 

juledekorationer 9. og 11. dec.   

 Datoer for møder i 2015: 27.1., 4/3, 9/4, 5/5, 27.5. 

 Nyt fra præstegårdshave? Finn har meddelt telefonisk til Birkely, at vi vil 

arbejde videre med deres tilbud. Der holdes møde med provsten medio 

januar 2015. 

 Nyt fra ”Bystævnet” i præstegårdshaven? intet nyt. 

  



 Kirkeudvikligsgruppen fortsætter? Besøg af konsulent Dorte Kappelgård 

Gunvor fortalte om besøg af konsulent Dorte Kappelgård. 

Kirkeudviklingsgruppen fortsætter. Tine indtræder i gruppen. Vi har næste 

seminar lørdag 31. januar 2015.  

 By loppemarked i Melby – deltagelse af MR? Byloppemarked lørdag 26. 

sept. 2015. – Udvalg: Finn, Svend, Lone drøfter evt. deltagelse. 

  

Evt.: her under indkøb af kage/brød til næste møde. 

     Open by night. Forslag uge 36-37 i 2015. Connie taler med de kunstnere, vi     

     havde i år. Udvalg: Connie, Hanne, Gunvor, Bodil og Georg.  

     Høstgudstjeneste: 20. september 2015 i Melby Kirke. 

     Lys på kirken i 2015 fra Alle Helgens dag i 2015.  

referat 10. dec. 2014/ Gunvor Sandvad 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

       


