
Referat af menighedsrådsmøde torsdag d. 5. oktober 2017 kl.19.00 

 

Afbud: Svend, Peder  

 

Godkendelse af dagsorden: 

Dagsorden godkendt. 

 

Nyt fra formanden:  

Velkomst til Annette Kofoed, som er suppleant for Morten Hald Jensen 

 

Fuldmagt til stift ang. levering af naturgas 

Underskreven fuldmagt sendes på ny. 

 

Evaluering af Kirkens døgn 

Et supert døgn for os, der var med!  

 

Nyt fra præsten:  

1. Kommende arrangementer: 

Søndag 29.10.: Reformationsjubilæum + klokkeringning 31.10.: 

Sandra spiller trompet, FDF med fane – og ellers traditionel højmesse med dåb. 

Ingrid Marie æbletræ plantes bagefter af konfirmand. Hanne sørger for asti og kransekage. 

Biskopperne opfordrer til klokkeringning på reformationsdagen, tirsdag 31. okt. kl. 17.00-17.15 

fra alle landets kirker. Gunvor skriver lidt derom til facebook og hjemmeside. 

Tirsdag 31. okt. kl. 19.00: Festgudstjeneste i domkirken + reception bagefter. Menighedsråd 

skal tilmelde sig på Fyns Stifts hjemmeside. 

 

Søndag 12.11.: Familiegudstjeneste kl. 10.30 i Melby Kirke 

Gunvor holder gudstjeneste i børnehøjde. FDFere spiller sammen med Georg. 

Kirkefrokost og fortælling bagefter: Svend sætter borde op: Bodil L, Bodil K og Tine står for 

maden. 

  

2. Gudstjenester og arrangementer december-februar 

Foreløbig plan for gudstjenester dec. 2017 – febr. 2018 drøftet. Det er pt. usikkert om Særslev 

Kirke kan genåbne i februar.  

 

Kommende arrangementer: 

Tirsdag 12. dec. kl. 19.30: Koncert med Pilekoret i Ejlby Kirke – er aftalt. Honorar 2.000 kr.  

Torsdag 14. dec. kl. 17.30: Juleafslutning på Nordfyns Efterskole 

Torsdag 21. dec. kl. 13.30: Juleafslutning på Særslev Skole 

Juleafslutning uden Særslev Kirke er endnu ikke aftalt med børnehaven. 

Søndag 14. jan. kl. 14.00: Gudstjeneste i Ejlby Kirke med vintermøde i præstegården bagefter.  

Connie og Bodil K. finder foredragsholder.  

Babysalmesang onsdage kl. 10.00 fra 31. jan. til 20. marts  

Søndag 4. februar kl. 19.00: Kyndelmissegudstjeneste i Melby Kirke v. Ole Hansen 

Søndag 11. februar:Familiegudstjeneste kl. 14.00 i Asylet  

Tilbud om musikgudstjeneste søndag 18. marts i Ejlby Kirke v. Pilekoret. Vi siger ja tak, hvis de 

fortsat har lyst. 

 

+ foredrag i kirkehøjskolen. Planlægning i uge 41. 

 



Tilbud om medvirken v. gudstjeneste i Særslev Kirke fra Horne Mandskor og Smedekoret. Vi 

må vente til Særslev kirke er klar igen med at tage stilling dertil. 

 

Nyt fra kassereren:  

Ny kontrakt med Marianne 

Vi siger ja tak til fortsat samarbejde. 

 

Årsregnskab 2016 

Revisionsprotokollatet for Årsregnskab 2016 blev gennemgået og godkendt. 

 

Endeligt budget 2018. 

Særslev-Ejlby-Melby Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 58498416, Budget 2018, , Bidrag budget 

afleveret d. 13-09-2017 11:25 

Budget for 2018 blev godkendt på mødet 05.10.2017 kl. 20:17. 

 

Nyt fra Kontaktperson: 

Thomas er fastansat efter prøvetiden. 

 

Nyt fra graveren:  

1. Status på kirkekalkning. 

Afrensning af hvælvinger og vægge er færdigt. Der er måske fundet spor af kalkmaleri på en af 

skibets vægge. Nationalmuseet er kontaktet.  

Der er problemer med revner og løse fuger/sten i ribbe-båndene i hvælvingen i koret. ngeniører 

arbejder på at finde en mulighed for reparation/stabilisering i samarbejde med Nationalmuseet. 

 

 2. Renovering af stråtag på Præstegården. 

Stråtaget foreslås klippet pga. svamp i de yderste ender af stråene. Desuden skal der fyldes på 

rygningen. Forventes udført i 2018. 

 

Evt.: Herunder indkøb af kage/brød til næste møde Tirsdag 7. november v. Hanne 

 

Referat/ GS 

 

Signeret af:  

Hanne M. Kjemtrup 

Erik Pedersen 

Annette Kofoed 

Connie Bang 

Bodil Knudsen 

Bodil Lind 

Gunvor Sandvad 

Tine Høgstedt 

Finn Toftegaard 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

       


