
Referat af menighedsrådsmøde onsdag d. 2. maj 2017 kl.19.00 

 

Afbud: Morten 

 

Godkendelse af dagsorden: 

Godkendt 

 

Nyt fra formanden:  

Kirkekalkning: 

Kontrakt fremsendt og underskrevet af alle parter. Der er prøveafrenset 8 forskellige steder i 

kirken – og arkitekten udarbejder rapport og tidshorisont for arbejdet, der skal fremsendes til 

stiftet og nationalmuseet til videre behandling. 

Stillads er delvist nedtaget for at give plads til en mere grundig afdækning til det videre arbejde. 

  

Kirkesyn: 

Kirke- og præstegårdssyn torsdag 15. juni fra kl. 14 

 

Nyt fra præsten:  

1. Svar fra skolen vedr. konfirmationsdage fremover 
På baggrund af svar fra skolens bestyrelse blev det besluttet, at konfirmationsdagene ikke 
ændres. Dvs. at konfirmationsdagene fortsat er: Ejlby Kirke og Melby Kirke 1. søndag efter 
påske, Særslev Kirke 2. søndag efter påske 
 
2. Gudstjenester juni-august – reduceret antal pga. at Særslev Kirke er lukket, jf. brev fra 
biskop. 
Gudstjenesteliste vedtaget. 
 
3. Kommende arrangementer: 
20. maj: Udflugt med kirkehøjskolen – morgenkaffe i Særslev Præstegård 
Bodil Lind og Gunvor tager sig af rundstykker og kaffebrygning. 
 
1. juni: Sommersangaften i Melby Kirke   
Finn laver kaffe, Bodil K og Connie bager dertil. 
 
8. juni: Minikonfirmandafslutning 
Peder og Hanne er tovholdere på indkøb, Tine bager kage osv. 
 
14. juni: Pensionistudflugt i samarbejde med pensionistforeningen 
Afgang kl. 9.00 fra Særslev Kirke. Der laves kaffe på NFE  kl. 7.30 
 
4. Reformationsjubilæumsfejring og kirkehøjskolen i efteråret 
Gunvor fremlagde de fælles arrangementer i provstiet i anledning af reformationsjubilæet. 
Bortset fra fredagen i Kirkens Døgn bliver der ingen arrangementer i vores kirkehøjskole. 
 
5. Kirkens Døgn 8.-9. september  
Connie henvender sig til Skovby Menighedsråd om fælles arrangement med musik og 
aftenandagt i Skovby Kirke eller Ore Kirke, som det nu passer bedst. 
 
Buskdag søndag 12. november 
Familiegudstjeneste arrangeres i samarbejde med FDF og Svend lejer Melby Forsamlingshus.  
 
(Ved menighedsrådsmødet i juni skal vi desuden huske at beslutte os om øvrige 
arrangementer frem til og med november 2017 af hensyn til kirkeblad nr. 4)  
 



6. Forslag om ændring ved gudstjenester: At trosbekendelsen siges i stedet for at synges. 
Forsøgsperiode fra 1. s. e. trinitatis med at sige trosbekendelsen ved gudstjenesten.  
 
 
Nyt fra kassereren:  

Kvartalsopgørelse 

Kvartalsrapport taget til efterretning 

 

Nyt fra Kontaktperson: 

Ansættelse af gravermedhjælper 

Tine orienterede om ansættelse af ny gravermedhjælper, som tiltræder pr. 1. juni. 

 

Nyt fra graveren:  

Stormskade i Ejlby Kirke er repareret og sagen er sendt til Folkekirkens forsikringsenhed.  

Stormskade på Særslev Kirke og præstegårdens skorstene, bliver repareret snarest. 

 

Gaver til ??? hvordan styrer vi det? 

Gaver til nuværende ansatte og nuværende menighedsråd. 

 Finn og Gunvor laver et forslag 

 

 

Evt.: herunder indkøb af kage/brød til næste møde: 7. juni: Bodil Lind.  

 

Referat 2. maj 2017/GS 

 

Signeret af: 

Finn Toftegård 

Bodil Lind 

Tine Høgstedt 

Svend Kählershøj 

Erik Pedersen 

Peder Nagel 

Hanne M. Kjemtrup 

Bodil Knudsen 

Gunvor Sandvad 


