
Referat af menighedsrådsmøde 4. april 2018. 

 

Afbud: Peder, Tine 

 

Godkendelse af dagsorden: 

Dagsorden godkendt. 

 

Nyt fra formanden:  

Tak for sidst ved kirkens åbning 

Det var en dejlig dag! 

 

Tilbud fra konservator for rensning af stentavle 

Gemmes til næste kirkesyn, hvor provsten deltager. 

 

Talentspejdere 

Gunvor kontakter koordinator og tilbyder plads til et forløb i konfirmandstuen. 

 

Nyt fra præsten:  

1. Gudstjenesteplan frem til medio september. 

Gudstjenesteplan godkendt. 

2. Forslag om brug af Særslev Kirkes gamle brudetæppe ved babysalmesang og børnekirke. 

Brudetæppe rengøres – og fotograferes, så kommende brudepar har mulighed for at vælge det 

til.  

3. Dåbsbibler. Beholdningen er ved at være brugt op. Skal vi fortsætte med den, vi giver nu? = 

”Min lille bibel” fra Bibelselskabets Forlag. Er der andre forslag? 

Gunvor køber et eksemplar af forskellige muligheder til næste møde. 

4. ”Når livet gør ondt” – et hæfte til uddeling fra Bibelselskabets Forlag. Jeg ønsker, at nogle i 

MR læser hæftet, før vi beslutter, om vi skal købe til uddeling.  

MR læser på skift. 

5. Mistanke om borebiller og husmår i præstegården. 

Finn kontakter firma ang. borebiller – Svend og Gunvor undersøger om der har været mår. 

6. Billeder fra genindvielse af Særslev Kirke 25. marts – herunder regler vedr. offentliggørelse, 

jf. mail fra biskoppen 08.03.18 

Vi kiggede på billeder – og Hanne og Gunvor laver udvalg til hjemmesiden 

7. Konfirmation 15. april. Hvem vil tage imod telegrammer osv.?  

Erik, Bodil L. 

8. Diverse 

Tilbud om Langfredagskoncert i 2019 – vi siger ja tak. 

Kollekt til Børnesagens Fællesråds konfirmationsindsamling fra 1. s. e. påske til og med pinse. 

 

Nyt fra kassereren:  

Afsluttende økonomi på kirkekalkningen? 

Vi afventer afslutning af regnskabet. 

 

Nyt fra Kontaktperson: 

Status på konflikt 

Vi afventer. 

 

 

 



Nyt fra graveren:  

Status på udførelsen af træskulptur plads – her under placering 

Udkast til etablering af materiale plads i Særslev 

Vi gik en tur på kirkegården og drøftede muligheder for begge dele i begyndelsen af mødet. 

Vi afventer skitse fra Finn. 

 

Desuden blev program for studietur 26. maj gennemgået. 

 

Evt.: her under indkøb af kage/brød til næste møde + menighedsmøde d. 3. maj: Svend 

 

Referent: GS 

 

Signeret af: 

Hanne M. Kjemtrup 

Erik Pedersen 

Svend Kählershøj 

Connie Bang 

Bodil Knudsen 

Bodil Lind 

Gunvor Sandvad 

Annette Kofoed 

Finn Toftegaard 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

       


