
Referat at menighedsrådsmøde torsdag d. 3. maj 2018 kl. 19.00 

 

Afbud: Bodil K., Svend 

 

Godkendelse af dagsorden: 

Godkendt. 

 

Nyt fra formanden:  

Referat fra Indledende Budgetsamråd 11. april i Grindløse Sognegård: 

Hanne gennemgik det fremsendte referat. 

 

Forslag til møde datoer for efteråret 2018: 

De kommende møder er: 7/8, 5/9, 4/10, 6/11, 5/12 

 

Dato for kirke – og præstegårdssyn (gerne maj / juni)? 

6. juni kl. 14.00: Ejlby Kirke, Melby Kirke, Særslev Kirke, Særslev Præstegård. Vi spiser 

sammen og afslutter aftenen med menighedsrådsmøde. 

 

Nyt fra præsten:  

1. Ny dåbsbibel til uddeling – forskellige forslag. 
Da den nuværende ikke genoptrykkes mere, købes der 20 stk. af en ny: ”Min første billedbibel” 
(Logos-Media forlag) 
 
2. Resultat af læsning af ”Når livet gør ondt” – Kan den bruges? 
Gennemlæsning på skift af menighedsrådsmedlemmer fortsætter. Vi evaluerer på næste 
møde, om den egner sig til uddeling. 
 
3. Arrangementer efter sommerferien – er der noget som skal planlægges til næste kirkeblad  
(til midten af september)? 
 
Følgende arrangementer omtales i det næste kirkeblad: 
Pensionistudflugt 12. juni 
Tilbud om koncert i Veflinge Kirke i juni, som bliver fælles i kirkehøjskoleregi. (Dato følger) 
FDF Særslev – opstart m. gudstjeneste lørdag d. 25. august  
Konfirmandopstart – velkomstgudstjeneste 19. august kl. 19.00 i Særslev Kirke 
Babysalmesang onsdage kl. 10.00: 29. august-10. oktober 
Børnekirke 2. sept. 
Horne Mandskor koncert i Særslev Kirke: 14. sept., som bliver fælles i kirkehøjskoleregi. 
 
4. Ønske om et ”præstegårdshave-syn” f.eks. i forlængelse af præstegårdssyn. 
Se ovenfor. 
 
5. Diverse: 
a. Orientering om talentspejderne: Et forløb begynder i næste uge: Torsdage kl. 14-16 
b. Orientering om konfirmandundervisning næste skoleår. Forhandling om tidspunkt med 
Særslev Skole er endnu ikke afsluttet. 
c. FDF Særslev – generalforsamling onsdag 16. maj kl. 18.00. Opfordring til at spørge, om 
nogle vil stille op. 
d. Samvirkende menighedsplejer (SMP) – tilbud om møde m. generalsekretær 24. maj. 
Vi melder os ind i SMP – og spørger om generalsekretæren eller en anden vil komme til et af 
vores menighedsrådsmøder i efteråret og fortælle om muligheder for udvikling af diakonalt 
arbejde. 
e. Brudetæppet er rengjort og fotograferet, så Gunvor kan vise det til kommende brudepar. 
 



Nyt fra kassereren:  

Erik gennemgik kvartalsrapport for 1. kvartal 2018. Der er bla. en stor mér-udgift til el pga. 

istandsættelsen af Særslev Kirke. Et skønsmæssigt beløb overføres til regnskabet for 

istandsættelsen. 

 

Studietur 26. maj: Gennemgang af program + deltagerantal. 

 

Nyt fra Kontaktperson: 

Afvikling af MUS-samtaler blev drøftet og tages op på et senere møde. 

 

Nyt fra graveren:  

ingen 

 

Evt.: her under indkøb af kage/brød til næste møde 6. juni: Hanne bager til 

eftermiddagskaffe og finder ud af aftensmad. 

 

Referent: Gunvor Sandvad 

 

 

Signeret af: 

 

Hanne M. Kjemtrup 

Erik Pedersen 

Annette Kofoed 

Connie Bang 

Bodil Lind 

Tine Høgstedt 

Gunvor Sandvad 

Hans Kurt Rendboe 

Finn Toftegaard 

 

 

   

 

 

 

 

       


