
 

Referat af menighedsrådsmøde tirsdag 7. august 2018 kl. 19.00 

 

Afbud: Svend 

 

Godkendelse af dagsorden: 

Dagsorden godkendt. 

Budgetsamråd 30. august. Hanne og Connie deltager. 

 

Nyt fra formanden:  

Omstrukturering af graverteamet.  

Der arbejdes videre med sagen – besøg fra Fyns Stift i uge 35 med henblik på opmåling af 

kirkegårdene og øvrige arealer. 

 

Nyt fra præsten:  

1. Præstesituationen – orientering 

Gunvor orienterede om ansættelse af nye præster og vikarer i nabosogne. 

 

2. Gudstjenester og arrangementer til og med november 2018 

 

Gudstjenesteplan fremlagt og godkendt. 

 

Konfirmandundervisning: Velkomstgudstjeneste 19. august kl. 19.00 – tilmelding er i gang. Der 

forventes ca. 14 konfirmander. Konfirmationsforberedelse er tirsdage kl. 14.15-15.45 

Forslag om konfirmanders medvirken ved 10.30-højmesser som ”kirketjener-hjælper”. 

 

Babysalmesang: Der er udsendt invitationer. Onsdag kl. 10 fra 29. august-10. oktober. 

Børnekirke: Planlagt til søndag 2. september og 25. november kl. 9.00 i Særslev Kirke 

 

Fredag 14. september: Koncert med Horne Mandskor. Aftalen er 3.500 kr. i honorar + 

sandwich og drikke før koncerten. Ca. 40 personer. Samt kaffe og kage til deltagerne og koret. 

Hanne, Bodil K, Bodil L., Tine fordeler opgaverne 

Annoncering: Gunvor sørger for annonce i Ugeavisen i uge 37. 

 

Søndag 23. september: Høstgudstjeneste i Melby Kirke. På juni-mødet snakkede vi om 

kirkegårdsvandring på Melby Kirke bagefter. Connie og Bodil K. arbejder videre med idéen. 

 

Lørdag 29. september: Loppegudstjeneste kl. 9.30 på markedspladsen i Melby. 

 

Søndag 28. oktober: Familiegudstjeneste (BUSK-dag) sammen med FDF i Melby Kirke kl. 

10.30 med fællesspisning i forsamlingshuset bagefter. Annette medvirker. 

 

Torsdag 15. november: Aftengudstjeneste kl. 19.00 i Særslev Kirke med temaet: ”Lys i mørket”, 

hvor konfirmanderne medvirker. 

 

Kirkehøjskolen – hvilende indtil videre. 

 

3. Stof til Kirkeblad – deadline ca. 12. august. 

Bodil og Connie skriver om arrangement ved høstgudstjeneste. Finn skriver om tørken på 

kirkegården – og Gunvor skriver resten. 



4. Persondatabeskyttelsesloven – mere om praksis 

Personer, der har haft en kirkelig handling, skal give samtykke, før navnet må offentliggøres i 

kirkebladet / hjemmesiden. Gunvor spørger ved samtalen. 

 

5. Til næste MR-møde Onsdag d. 5. september kl. 18.30 kommer Mette Møberg Madsen, 

generalsekretær i Samvirkende Menighedsplejer. Hun har et oplæg om diakoni og hvilke 

aktiviteter, man kan sætte i gang. Oplægget tager ca. 45-60 minutter.  

 

6. Diverse: 

Torsdag 30. august kl. 19.00: Budgetsamråd i Skamby Multihus 

Lørdag 29. september kl. 10.30: Landemode m gudstjeneste i Domkirke og efterfølgende 

stiftsdag. 

 

Nyt fra kassereren:  

2. kvartalsrapport 

Erik gennemgik kvartalsrapporten. De resterende ekstraudgifter til renovering af Særslev Kirke 

søges som ekstrabevilling. 

 

Nyt fra Kontaktperson: 

Der arbejdes med omstrukturering af graverteamet. 

Desuden sammenfatning af MUS-samtalerne, bla. imødekommes ønsker om efteruddannelse. 

Provstiets kirkegårdskonsulent aflægger besøg på kirkegårdene i Melby i 2018, og Ejlby og 

Særslev i 2019. 

 

Nyt fra graveren:  

1.  Tørkeskader på buksbomhække i Melby og Ejlby kirkegårde. 
Pga sommerens tørke er mange hække gået ud. Der arbejdes på, hvad og hvordan der skal 
plantes på ny. 
 
2. Prioritering af opgaver fra kirkesyn. 
- Maling af jernlåger i Særslev - 15.000 
- Reparation på graverhus i Ejlby - 13.000 
- Automatisk åbning/lukning af glamluger ved klokke i Melby - 15.000 
- Nye lamper ved indgangsportal i Melby - 10.000 
Finn gennemgik de indhentede tilbud på opgaverne. Beslutning om prioritering udsættes til 
september.           
 

Evt.: Herunder indkøb af kage/brød til næste møde: onsdag 5. september – NB. kl. 18.30 

Finn tager kage med. 

Connie orienterede om arrangement i Christianskirken i Fredericia d. 31. august i anledning af 

Holger Lissners 80 års fødselsdag kl. 14.00-16.30. 

 

Referent/ GS 

 

Signeret af: 

Hanne M. Kjemtrup  Bodil Lind 

Erik Pedersen  Gunvor Sandvad 

Annette Kofoed  Tine Høgstedt 

Connie Bang   Hans Kurt Rendboe 

Bodil Knudsen  Finn Toftegaard 


