
Referat af menighedsrådsmøde, tirsdag d. 6. november 2018 kl. 19.00 

 

Afbud: ingen 

 

DAGSORDEN: REFERAT: 

 

Godkendelse af dagsordenen Tilføjelse fra Tine Høgstedt: Orientering om møde med kirke-

gårdskonsulent. 

Godkendelse af referat fra 5. 

okt. 2018 

Connie Bang undrer sig over pkt. 1 i referatet, at det ikke var 

på dagordenen. 

 

Nyt fra Formanden: Der indkaldes til møde om fristiftsordning d. 17. januar i 

Grindløse sognegård. Derfor flyttes menighedsrådmødet til 

tirsdag d. 15. januar.  

Hanne uddelte folder, som vi bedes gennemlæse til næste 

menighedsrådsmøde. 

 

Nyt fra præsten:  

1. Julehjælp: Orientering om 
ansøgningsskema og indsam-
ling i kirkerne 

Til og med 4. søndag i advent samles ind til menighedsple-
je/julehjælp. 

2. Vil nogen deltage i Samvir-
kende Menighedsplejers års-
møde 27. april – jf. mail m 
invitation sendt 30. okt.? 

Vi melder tilbage, at vi ikke har nok at bidrage med i år, fordi 
vi er så nystartet og har julehjælp som eneste aktivitet. 

3. Familiegudstjeneste i Melby 
Kirke og frokost i forsamlings-
huset 28. okt.: Evaluering og 
evt. næste år? 

Vi vil gerne fortsætte. Gunvor bestiller forsamlingshuset til 
BUSKdag 27. okt. 2019 

4. Orientering om kommende 
arrangementer, næste kirke-
blad og kirkehøjskolen i foråret 
2019 

Gunvor orienterede om kommende arrangementer. Kirkebla-
det er gået i trykken.  
Gunvor uddelte folder for kirkehøjskole. Alle er velkomne til 
evalueringsmøde d. 21. marts i Særslev Præstegård 

5. Arrangementer marts-maj: 
På sidste MRmøde aftalte vi at 
tænke over idéer og ønsker til 
arrangementer/gudstjenester 
til perioden marts til maj med 
henblik på at beslutte, hvad 
der skal ske. Se også vedhæf-
tede oversigt fra sidste møde 
over, hvad der allerede er 
planlagt. 

Kirkegårdsvandring i Ejlby: Hverdagsaften i anden halvdel af 
maj – Gunvor spørger Birgitte Mikkelsen.  
Udendørs gudstjeneste eller sangaften i præstegårdshaven. 

6. Møde m. pensionistforening 
onsdag 21. nov. kl. 10.30 vedr. 
fælles udflugt. Hvem deltager i 
mødet? 

Bodil L., Bodil K., Connie  

7. Diverse Gudstjenesterne indledes forsøgsvis med indledningsord 
efter præludium med antydning af søndagens tema. Evalue-
res ved februars menighedsrådsmøde. 



 

Nyt fra kassereren:   

3. kvartalsrapport. Kvartalsrapport taget til efterretning 

 

Nyt fra kontaktperson: Tine Høgstedt læste rapport fra kirkegårdskonsulent Tommy 

Christensen efter besøg på Melby Kirkegård. Han kommer 

besøg på Ejlby Kirkegård 5. februar og Særslev Kirke 5. 

marts.  

Rapporten sendes videre til alle menighedsrådsmedlemmer. 

Gravstedsejernes hække fornyes, hvor de er gået ud pga 

sommerens tørke.  

Thomas indhenter tilbud vedr. begyndende renoveringsarbej-

de, træer med sygdom/alder med fare for nedfald af grene, 

samt indkøb af hækplanter. 

 

Nyt fra graveren:   

1.  Orientering fra møde i Mel-
by med kirkegårdskonsulent. 

Jf. ovenfor. 

2.  Brandsikkerhed i forbindel-
se med større kirkelige hand-
linger. 

Ved større kirkelige handlinger tilskynder vi til, at der ikke er 

lys i bænkene for at minimere brandfaren. Der må ikke 

stå/sidde nogle på orgelpulpituret. 

3. Mulighed/vilkår for evt. an-
sættelse af fleksjobber. 

Der arbejdes videre med sagen.  

Connie Bang tager forbehold for proceduren. 

 

Evt.:  

 Hanne takkede Finn for indsatsen som ledende graver – og 

velkommen til nyt job som kirketjener. 

Indkøb af kage/brød til næste 

møde 5. december 

Bodil Lind 

 

 

Referent: Gunvor Sandvad 

Underskrifter: Signeret af: 

 

Hanne M. Kjemtrup 

Erik Pedersen 

Svend Kæhlershøj 

Annette Kofoed 

Bodil Knudsen 

Bodil Lind 

Hans Kurt Rendboe 

Gunvor Sandvad 

Tine Høgstedt 

Connie Bang 

Thomas Jørgensen 

Finn Toftegaard 

 


