
Referat af menighedsrådsmøde tirsdag d. 1. nov. 2016 kl. 19.00. 

 

Afbud: Erik, Søren, Anders, Lone 

 

Nyt fra formanden: 

1. Forpagtning af præstegårdsjorden: 

Der har været annonce i ugeavisen ang. forpagtning af præstegårdsjorden – afventer 

henvendelser. 

2. Navnene på de valgte medlemmer er indsendt til Fyns Stift.  

 

Nyt fra præsten:  

Sidste nyt: 

1. Gunvor orienterede om opstart af kirkekor, som havde første øveaften d. 31. okt. med 5 

fremmødte fra 5. – 8. klasse. Det er planlagt at mødes mandage i lige uger kl. 18.30-20.00 – og 

måske kan koret blive klar til 1. søndag i advent. 

2. Babysalmesang begynder onsdag 2. nov. med pt. 8 tilmeldte.  

 

Nyt fra kassereren:  

intet nyt 

 

Nyt fra Kontaktperson: 

1. Ansættelsesforløb af kirkesanger: 

1. Der har været annonce i ugeavisen, og der afventes henvendelser. 

 

2. ”Kirkesanger” til 24. dec.  

Særslev kl. 14.30: Connie træder til   

Melby kl. 16.00: Connie træder til 

 

Nyt fra graveren:  

1. Status for kirkekalkning: 

Finn og Svend redegjorde for besøg fra Nationalmuseet. Nu afventes rapport fra 

Nationalmuseet og stiftets meddelelse af det videre forløb. 

2. Data-loggere fra Energistyrelsen. 

Nye data-loggere er lagt ud i kirkerne.  

 

1. Fastsættelse af møde datoer for første halvdel af 2017 

Forslag: 12. jan., 7. feb., 29. marts, evt. 20. april, 2. maj, 7. juni. 

Datoerne vedtaget. 

 

2. Afsked/velkomstaften for Menighedsråd (incl. ægtefæller) Forslag: fredag 13. jan? 

Fastsat til fredag d. 13. januar.  

 

3. Evaluering af Open by Night 

Open by night bliver i 2017 til ”Kirkens Døgn”, fredag d. 8.- lørdag d. 9. september, i anledning 

af reformationsjubilæet.  

 

4. Evaluering af BUSK søndag 

BUSK-dag i 2017: Et vellykket arrangement, men det kræver flere hjælpere i køkkenet  - 3-4 

stykker.  



Der skal findes en anden dato i 2017, fordi der sidste søndag i oktober skal være 

festgudstjeneste i anledning af reformationsjubilæet. 

 

Evt.: Herunder indkøb af kage/brød til næste møde: Bodil og Tine. 

Tirsdag d. 6. dec. 2016.  

 

NB. Mødet begynder cirka kl. 17, fordi vi skal kunne nå at have ”syngeprøve” og samtale 

med ansøgere til kirkesanger-stillingen.  

 

Referat 01.11.2016/GS 

 

Signeret af: 

Bodil Lind 

Tine Høgstedt 

Mie Petersen 

Hans Nielsen 

Connie Bang 

Svend Kählershøj 

Hanne M. Kjemtrup 

Gunvor Sandvad 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

       


