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Afbud: Bodil K.,. Svend 

 

Nyt fra formanden:  

 

Formand Hanne Kjemtrups beretning: 

I år vil jeg begynde baglæns på året, nemlig med den super flotte og dejlige åbning af Særslev Kirke 

palmesøndag. Det blev en minderig dag, med besøg af biskop Tine Lindhardt, som forestod selve 

genåbningen af kirken og holdt søndagens prædiken. Kirken var pænt fyldt, mange borger benyttede 

lejligheden til at se den flotte nykalkede kirke. I ugerne op til var der stor travlhed med at få alle ting på 

plads og kirken gjort klar. Alle ansatte gjorde deres yderste og trods sene deadline var kirken klar og 

pyntet flot d. 25. marts – palmesøndag. Gennem hele processen har vi fået god og økonomisk hjælp af 

Bogense provsti og Fyns Stift. Det endelige regnskab er endnu ikke helt afsluttet. 

Det har været spændende, lærerigt, udfordrende og ind imellem en meget trættende proces.   

På personalesiden har der heldigvis ikke været nogle udfordringer. Vi har et arbejdsomt team omkring 

vores 3 kirker, som alle gør deres yderste og herfra skal der lyde en stor tak for jeres indsats. 

Tilbage i september havde vi Kirkens døgn, som var en markering af 500året for Reformationen. Vi gik 

sammen med Kirkehøjskolen om et arrangement i Skovby Kirke fredag aften, hvor Mikaela Petri og Lars 

Hannibal leverede en flot koncert. Lørdag morgen var der morgenkaffe i Konfirmandstuen, inden vi 

fulgtes ad til NFE for at lytte til Sille og Palle kendt fra børne tv. De gjorde det fantastisk, desværre var 

der kun 2 børn, men mange barnlige sjæle tilstede. Efter frokost var der vandring på Særslev kirkegård. 

Erik ”Bager” Larsen og Hans Chr. Jakobsen guide os rundt og fortalte levende og morsomt om mange 

personligheder fra Særslev. Mange var mødt op selv om regnen silede ned…  Et fint arrangement. Også i 

forbindelse med reformationen er der blevet plantet et Ingrid Marie æbletræ på de tre kirkegårde. 

I sagens kerne er det selvfølgelig kalkningen af Særslev kirke der har taget vores opmærksomhed, så der 

har ikke været så meget fokus på andre ting. Dog fik vi i efteråret renoveret taget på præstegården, 

med ny rykning og afrensning af mos og alger.  

I MR har Morten Hald ønsket at udtræde, Anette Kofoed er kommet ind og er allerede i arbejdstøjet. 

Peder Nagel er fraflyttet Ejlby, så sup. fra Ejlby Hans Kurt Rendboe er indkaldt. 

Vores vintermøde i januar havde i år besøg af bedemand Niels Peter Holm – en skøn eftermiddag med 

fuldt hus. 

Vi er også aktive i kirkehøjskolen, som spænder over 6 fælles foredrag, en udflugt og en fælles 

gudstjeneste 2. påskedag. I denne sæson var der dog ingen foredrag i efteråret, da Bogense Provsti i 

anledning af reformationsjubilæet lavede en foredrags række med et foredrag i hvert sogn - et om 

ugen. 

Et andet tilbud vi har, er babysalmesang. Vi kører et hold om efteråret og et om foråret. Ca. 6 til 8 

babyer på hvert hold – selvfølgelig med deres mor eller far.  Gunvor er koordinator, Georg spiller og 

Dorthe underviser. Ud af dette er opstået børnekirke, som er ½ times anderledes gudstjeneste for 

mindre børn og deres forældre – som børn og forældre er glade for. 



Nu venter så placering af kastanjetræet og udvendig kalkning af Ejlby og Melby kirker. Toiletbygningen 

ved Særslev kirke står også foran en renovering. 

Tusind tak til alle for jeres arbejdsindsats. 

 

Nyt fra kassereren: 

Der var budgetteret med underskud i 2017, men det blev mindre end forventet. 

Turbulent år mht. økonomi pga. kirkekalkning. Regnskabet for kirkekalkning er endnu ikke 

færdigt. 

 

Dialog med fremmødte sognemedlemmer. 

 

 

Herefter kaffe og kage. 

 

Referent: Gunvor Sandvad 

   

 

 

 

 

       


