
Årligt åbent møde for menighedsråd 27. maj 2015. 

 

Velkommen!  

Dette er første gang vi afholder sådan et åbent møde --- alle MR møder er jo åbne--- så jeg vil lige kigge lidt 

længere bagud end det sidste år. 

Knap var det nye MR råd kommet i arbejdstøjet i foråret 2013, da Jesper indgav sin opsigelse …. Og så 

måtte vi i gang med at finde ud af hvilke ønsker vi havde til sognenes nye præst. Vi holdt en del møder, 

også nogle med biskop Tine Lindhardt, og så havde vi stillings opslaget klar, det blev opslået i 

præsteforeningens ugeskrift. Ind i mellem havde vi håndværkere på besøg for at give tilbud på renovering 

af vores gamle præstegård. Vi fik gulvene afhøvlet og væggene malet, --- gardinerne blev vasket, her trådte 

et par MR medlemmer til. Hen over efteråret kom præster forbi for at se på jobbet og så blev der indkaldt 

til samtaler. Et enigt MR kunne ringe til Gunvor og hilsen hende velkommen som vores nye præst.  

Gunvor blev som bekendt ansat midt dec. 2013, så 2014 har stået i at hjælpe hende godt i gang. Desværre 

fik vi jo også ”uindbudne gæster” her i præstegården, så det tog pænt af vores tid. Heldigvis fik vi 

”gæsterne jaget på porten” og har da ikke set dem siden !!!! 

Gennem længere tid har vores præstegårdshave været forsømt … på den måde at der kun er blevet slået 

græs. Vi kan se at den virkelig trænger til en større renovering, beskæring, og oprydning i buske og bede. Vi 

har haft nedsat et lille udvalg som har hentet tilbud hos 3 firmaer. Vi kom i efteråret frem til at det at 

Birkely skal udføre opgaven. Da det er en bekostelig affære på lige godt 200.000 kr. har vi valgt at dele det 

over 3 år. Vi har været omkring provstiet for at få hjælp til at financere men de har ikke lige været så 

samarbejdsvillige! Første del er udført, træerne er blevet beskåret og bedet foran Gunvors kontor er blevet 

renoveret og ny terrasse er anlagt. 

Sidste forår søgte vi ”Puljen til lokale initiativer i Nordfyns kommune” til en plads kaldet ”Bystævnet . Det 

var meningen at alle byens borgere kunne benytte pladsen.  Vi blev tildelt 45.000kr. Det er tiltænkt en 

bålplads her neden for præstegårdshaven. I øjeblikket er oversigt og plantegning under udarbejdelse. Der 

har efterfølgende været en del snak frem og tilbage omkring hvor stor benyttelsegrad sådan en plads vil få, 

hvor stor trafik vil der være her for enden af Gunvor s private bolig !! 

Det er også MR der godkender gudstjeneste listen , så hvert kvartal fremlægger Gunvor en liste med 

tidspunkter hvornår og hvor der skal være gudstjeneste. Vi har besluttet der er 1 højmesse i Melby og Ejlby 

hver måned, og det ser ud til at det har sænket antallet messefald.  Juleaften lavede vi også om på: nu er 

der julegudstjenester med 1½ times interval med start kl. 13.00 – det så ikke ud til at det forhindrede folk i 

at gå i kirke juleaften. 

Kontaktperson:  

Tine har fået sat medarbejdesamtalerne i system, således at de bliver afholdt en gang om året. Lige nu 

flytter vi dem fra efteråret til forår, så evt. budget ønsker kan komme med på først kommende budget. Det 

er en meget stor opgave, at få oversigt over, at alle vores medarbejder har de rette arbejdsvilkår, får holdt 



deres ferie, får styr på rådighedstid. Nu venter så APV en. Medarbejder har også lige fået udsendt 

personalepolitik, hvor vi skal have en dialog i gang.  

 

Kirkeværger: 

Holder tilsyn med kirker og kirkegårde, som vi prioterer at holde i god orden, men også at laver fornyelse. 

Der er blevet plantet staudebede og lagt masser af forårsløg. Kirkebænke i Melby flyttet så der blev bedre 

plads til kirkekaffe, energi effektivisering skal vi nu i gang med. Kastanjetræet her ude på NV hjørne er ved 

at være træt af dage, så vi skal have fundet ud af hvad vi gør her.  

 En gang årligt har vi syn på vore kirker og præstegård. Hvor fejl og mangler bliver diskuteret og fremlagt, så 

vi efterfølgende kan få vedligeholdt og fornyet. 

I 2014 har vi fået sat 2 nye døre i Særslev kirke – kapel og fordør - en ret bekostelig affære da hver dør 

koster ca. 50.000 kr. stykket. 

Vi planlægger nu at renovere konfirmandstuen, så akustikken kan blive bedre og rummet mere rumligt. 

Andre tiltag: 

Der er startet babysalmesang, med en 6 – 8 deltager - har det været en fin tilslutning. Der har været afholdt 

et forårskursus og igen et i efteråret. 

Graverteamet har opstartet et samarbejde med børnehaven i dec. måned. Her har de frembragt de 

dejligste dekorationer.  

 

Det var lidt om årets gang i menighedsrådet ved Særslev, Ejlby og Melby kirker, et år med mange 

aktiviteter. 

 

Husk vi er jo frivillige, der er arbejdsgiver for statens personale! 

 

På vegne af menighedsrådet 

Hanne Kjemtrup 

 

 

 


