
Referat at menighedsrådsmøde: Onsdag d. 15.marts 2017 kl. 18.30. 

 

Afbud: Svend, Morten 

 

Godkendelse af dagsorden: 

Godkendt. 

 

Marianne Ditlevsen fortæller og forklarer årsregnskabet 

Marianne har meldt afbud pga. sygdom. Vi gennemgår regnskabet på ekstraordinært 

menighedsrådsmøde onsdag d. 22. marts kl. 18.30. 

 

Nyt fra formanden:  

Menighedsrådsløftet 

Nyvalgte menighedsrådsmedlemmer og suppleanter underskrev menighedsrådsløftet. 

 

Nyt fra præsten:  

1. Konfirmationsforberedelse og konfirmationsdag fremover: Status fra møder m. skolen 

Til næste skoleår bliver konfirmationsforberedelsen tirsdage kl. 14.15-15.45. 

Henvendelse fra forældre om evt. ændring af konfirmationsdag fremover, er til drøftelse i 

skolens bestyrelse. 

 

2. Projekt ”Messehagel” 

Den hvide messehagel er sendt til istandsættelse hos Selskabet for kirkelig kunst. 

 

3. Arrangementer i april: 

Musikgudstjeneste 2. april m. Pilekoret 

Pilekoret medvirker med sang. Der bliver alm. kirkekaffe. 

 

Festgudstjeneste Skærtorsdag 13. april m. genåbning af Særslev Kirke 

Gunvor inviterer provstiets præster. ”Kirkekaffe” bliver udvidet til: Asti, kransekage, 

hjemmebagte småkager (Bodil K.), sodavand og kaffe.  

 

Konfirmation 30. april – hvem vil tage imod telegrammer? 

Erik, Bodil K. 

 

4. Møde m. pensionistforeningen vedr. fælles udflugt 14. juni 

Turen går bl.a. til Johannes Larsen Museet i Kerteminde, spisning på Marinaen og rundtur på 

Hindsholm. (Bodil L. laver kaffe).  

 

5. Kirkens Døgn 8.-9. sept. – nedsættelse af planlægningsudvalg, som laver program til næste 

kirkeblad, deadline primo maj.  

Udvalg: Mette, Connie, Hanne, Bodil K og Gunvor. Desuden spørges Georg og Dorthe om at 

være med. Gunvor indkalder til møde.  

 

6. Reformationsfejring i Bogense Provsti i efteråret 

Der bliver en foredragsrække i efteråret med et foredrag om ugen fra uge 34-47. Et i hvert af 

provstiets sogne. Nærmere information følger på Forårsmødet i Grindløse 19. april. 

 

Nyt fra kassereren:  

Regnskabet gennemgås på det ekstraordinære møde d. 22. marts. 



Nyt fra Kontaktperson: 

 

Nyt fra graveren:  

Status på indvendig kalkning af Særslev Kirke: 

Kalkningen går planmæssigt. 

   - istandsættelse af kirkeskib. 

Konservatoren råder til, at kirkeskibet skal sættes i stand og renses. Bør besigtiges af 

Nationalmuseet. 

   - rensning af altertavles rammeværk og topfigurer. 

Konservatoren råder til rensning. 

   - rensning af glas til forsølvede bårekranse. 

Konservatoren råder til rensning. 

Konservatoren har sendt et tilbud på alle tre opgaver. 

 

Pt. undersøges mulighed for udskiftning af jernbeslag, som holder ligstenene i koret og 

altertavlen fast til muren. De gamle jernbeslag er tæret af rust.  

 

Beslutning: Altertavlens rammeværk, topfigur og beslagene skal laves først.  

 

 Referat fra mødet d. 25. feb. v/ Bodil K. 

Temadag for nye menighedsrådsmedlemmer – Bodil K. fortalte om dagens program. 

 

 Forslag til foredrag/ underholdning v/ Bodil K. 

Eskild Dohn m. nye salmer 

Aftenvandring på kirkegårdene – med fortælling af lokalhistorie. 

Niels Holger Ellekilde, sognepræst i Seden-Åsum. 

 

Lukket punkt 

 

Evt.: ingen emner. 

 

Referat 15. marts 2017 /GS 

 

 

Signeret af: 

 

Hanne M. Kjemtrup 

Erik Pedersen 

Tine Høgstedt 

Bodil Knudsen 

Connie Bang  

Bodil Lind 

Gunvor Sandvad 


