
Referat af åbent menighedsmøde 2. maj 2017 kl. 19.00. 

 

Afbud: Morten 

 

Der var desværre ingen folkekirke-medlemmer fra pastoratet mødt op, bortset fra 

menighedsrådets medlemmer. 

 

Nyt fra formanden:  

Formand Hanne Kjemtrup aflagde følgende beretning: 

 

Åbent møde 2. maj 2017. 

Da jeg satte mig til tastaturet for at nedfælde nogle ord til dette års åbent møde, er det 

indvendig kalkning af Særslev kirke der først falder mig ind. 

Vi havde sidste forår kirkesyn hvor provsten deltog. Her vendte vi igen at Særslev kirke trængte 

til at blive kalket indvendig. Lidt penge havde vi sparet op, men et par tilbud viste at det ikke 

rakte. Vi søgte provstiudvalget om det resterende beløb og fik i slut august tilsagn om at de 

ville dække resten (ca. 130.000kr). så kontakte vi Stiftet som kontaktede nationalmuseet som 

sendt en person over for at kigge på kirken. TING TAR TID, så med rettelser frem og tilbage og 

godkendelser hele vejen rundt nåede vi frem til at vi i begyndelsen af feb. kunne trykke på go 

knappen.  

I løbet af nogle få dage rykkede Kalk Jarlen ind med stilladser, afdækninger og mandskab. Hele 

kirken blev herefter afvisket med en lille hvid/blå svamp. Inden de kunne påbegynde 

reparationer af afskallede steder og revner. Så begyndte kalkningen med flere lag kalk….. 10 

dage før arbejdet skulle være færdig (tidsplan overholdt) begyndte det nykalkede vægge at 

skalle. ALT BLEV SAT I STÅ. 

Nationalmuseet blev hidkaldt: ingen kunne have forudset at der inden bag mange lag kalk var 

rester af limfarve som gør at kalken skaller af.  

Nu har vi så fået tilknyttet en arkitekt som skal tage sig ”sagen”. Vi har fået prøve afrenset med 

tøris. Så nu venter vi på nye priser og nye tidsplaner og ny økonomi. 

Alt dette med førte også at årets konfirmation ikke kunne holdes i kirken, men Skamby kirke 

var ledig og her blev der i søndags afholdt årets konfirmation. 

Hvert år holder vi syn på kirkerne og kirkegårdene. Her snakker vi om og ser på, hvad trænger 

og i hvilken rækkefølge skal det gøres. Hvert 3. år er provsten med. 

I efteråret var der valg til MR. Vi havde aftale valg, dvs. at der kun blev indleveret en liste i 

hvert sogn. Vi havde forinden søgt Stiftet om at nedsætte rådets størrelse med 3 personer, 

hvilket blev bevilget. 6 personer forlod rådet: Mie, Hans Erik, Søren, Lenette, Lone og Anders. 

Tusind tak for jeres arbejdsindsats gennem årene. Velkommen skal lyde til Morten, Peder og 

Bodil. De er allerede i arbejdstøjet. 



Personale:  

I juni måned var personale og rådet med ægtefæller, på tur til Sjælland. En dejlig dejlig varm 

sommerdag besøgte vi Karen Blixen Museet. Og nød vores medbragte mad på plænen i haven 

ved Rungstedlund. Så gik turen til Hørsholm Kirke hvor der også var en guide rundvisning, en 

meget enkel og smuk kirke. Så kørte vi til Dyrehavsbakken hvor der var tid til lidt på egen hånd 

inden vi spiste os mætte i stegt flæsk med nye kartofler og persillesovs. Dagen sluttede af med 

mange grin i årets cirkusrevy. Og så gik det atter mod Fyns land. 

Diana vores gravermedhjælper søgte nye udfordringer, så i midt september sagde vi goddag til 

Charlotte, desværre faldt Charlotte ikke til i jobbet, så vi har afbrudt samarbejdet med hende. 

1. juni starter Thomas Jørgensen i jobbet som gravermedhjælper. 

Marie kom tilbage efter endt barsel, men kunne ikke få hverdagen med baby, studie til at 

hænge sammen og opsagde sit job til 1. nov. Juleaften trådte Dorthe til, selv om hun først 

skulle begynde 1. jan. 2017. Velkommen til vores nye medarbejder. 

Her i vinter blev kastanjetræet ud mod Vestergade fældet og kørt over til træskulptør Allan Bo. 

Her ligger det sommeren over og vil så i efteråret blive savet til en skulptur med de fire 

kornsorter og en tidsel. Som symbol, på livet på landet og livet i det hele taget. Der er endnu 

ikke truffet en beslutning om hvor det skal stå når det vender tilbage.  

I år er det 500 år siden reformationen. Mange arrangementer drejer sig om Luther. Nogle er 

bestemt fra højere steder andre mere lokalt. Provstiet har i efteråret en foredragsrække på 13. 

hinanden følgende uger – 1 i hvert sogn. Her er vi i gang med at planlægge aktiviteter til 

kirkens døgn d. 8 – 9/ 9. Til den landsdækkende gudstjeneste i slutningen af oktober vil vi 

plante et træ. Som mange andre kirke og sogne gør eller har gjort. 

Dette var ordene.  

Nyt fra kassereren:  

Der henvises til formandens beretning 

 

Dialog med fremmødte sognemedlemmer. 

Ingen fremmødt. 

 

Herefter kaffe og kage. 

 

Referat 2. maj 2017/GS 

 

 

 

 

       


