
Referat af menighedsrådsmøde onsdag d. 10. jan. 2018 kl. 19.00 

 

Afbud: Connie, Bodil K., Anette, Peder 

 

Godkendelse af dagsorden: 

Dagsorden godkendt. 

 

Nyt fra formanden:  

 

Energirapport fra provsti (se vedhæftet) 

Tages senere. 

 

Vintermøde  

Bodil og Bodil aftaler nærmere. 

 

Nyt fra præsten:  

1. Evaluering af julen 

Julens gudstjenester i 2017 evalueret og vedtaget for 2018. 

 

2. Evaluering af brug af ”Den nye aftale” ved epistellæsning 

Vi ansøger biskoppen om permanent tilladelse til brug af ”Den nye Aftale” ved læsning af 

episteltekster og lejlighedsvis ved læsning af evangelietekster.  

 

3. Genåbning af Særslev Kirke – samtale m. biskoppen 

Tine Lindhardt har vejledt om festgudstjeneste ved genåbning og vil gerne medvirke. 

Vi håber på at kunne genåbne søndag d. 25. marts, men afventer endelig melding fra 

arkitekten. 

 

4. Sogneabonnement på Salmedatabasen 

Vi tegner abonnement. 

 

5. Kirkehøjskolen på Nordfyn – program for 1. halvår er udkommet 

Program uddelt 

 

6. Arrangementer til næste kirkeblad (marts-maj): 

6a. Genåbning af Særslev Kirke 

Vi drøfter videre på næste møde. 

6b. Langfredagskoncert 30.3. 

Er allerede aftalt. 

6c. Kirkehøjskole: Fælles gudstj. 2. påskedag, foredrag 13.3. + udflugt 14.4. 

6d. Pensionistudflugt 30.5. (planlægningsmøde 17. jan. kl. 10) 

6e. Forslag: Sommersangaften torsdag 17.5. i Ejlby Kirke 

Gunvor aftaler endeligt med Georg 

6f. Forslag: Musikgudstjeneste m. Horne Mandskor fx søndag 27.5. eller 3.6. 

Udsættes til efteråret. 

 

7. Diverse  

Orientering om VISDA – vi tegner abonnement. 

 

Nyt fra kassereren:  



intet nyt 

 

Nyt fra Kontaktperson: 

intet nyt 

 

Nyt fra graveren:  

1. Status på kalkningsarbejdet. 

Stillads er pillet ned. Arbejdet fortsætter planmæssigt.  

Mulighed for udvendigt dræn drøftet for at mindske saltudtræk ved våbenhuset. 

Belysning i koret – forslag om lyskrans drøftes videre med arkitekten. 

Arkitekten vil kontakte Nationalmuseet til at vurdere kalkningsarbejdet. 

 

2. Opfølgning på energirapport for Særslev Kirke. 

Radiatorerne i koret udskiftes – og det drøftes med arkitekten, om der skal foretages mere.  

 

3. Indkøb af Tørreskab. 

Tørreskab indkøbes. 

 

4. Fastlæggelse af dato for studietur. 

Lørdag d. 26. maj 

 

Evt.: herunder indkøb af kage/brød til næste møde 8. februar: Anette 

 

Referent: GS 

 

Signeret af: 

Hanne M. Kjemtrup 

Erik Pedersen 

Svend Kählershøj 

Bodil Lind 

Gunvor Sandvad 

Tine Høgstedt 

Finn Toftegaard 

 

 

       


