
Referat af menighedsrådsmøde, Torsdag d. 7. februar 2019 kl. 19.00 

 

Afbud: Connie 

 

DAGSORDEN: REFERAT: 

 

Godkendelse af dagsordenen Tilføjelse til dagsordenen: Ønske om punkt m indsamling. 

Godkendelse af referat fra 5. 

dec. 2018 

Godkendt 

 

Nyt fra Formanden:  

1. Førstehjælpskursus fra 

provstiet 

Det er ikke så længe siden, vi har haft førstehjælpskursus, så 

vi lader andre få muligheden. 

2. Indbydelse til Samvirkende 

Menighedsplejes Årsmøde 

(27.04.) og Introduktionskur-

sus (22.03.) 

Meld tilbage til Gunvor snarest muligt, som laver fælles til-

melding til Samvirkende Menighedsplejer 

3. Datoer for Menighedsråds-

møder til og med august: 

6. marts, 4. april, 7. maj - som 

er åbent møde, 6. juni, 6. eller 

13. august 

6. marts er kl. 18.30, hvor Marianne Ditlevsen kommer og 

gennemgår regnskab, 2. april, 8. maj er der menighedsmøde 

før menighedsrådsmødet, 11. juni, 13. august. 

4. Referat fra møde med prov-

sten d. 6. febr. 

Hanne, Tine og Erik har været til møde med provsten om 

ekstra medarbejdertimer på kirkegårdene.  

Der skal indsendes fornyet ansøgning til provstiudvalget. 

 Biskoppen kommer på visitats 26. maj kl. 10.30 i Melby Kirke 

 

Nyt fra præsten:  

1. Evaluering af julen 2018 og 
plan for julens gudstjenester 
2019 

Fremlagt gudstjenesteplan for julen 2019 blev godkendt. 
På et møde til efteråret drøftes forslag om, at juletræerne evt. 
bliver stående i kirkerne til fx helligtrekonger.  

2. Evaluering af kyndelmisse-
gudstjeneste og vintermøde 3. 
febr. 

OK med kombination af kyndelmisse og vintermøde. Det til-
stræbes, at foredraget bliver i præstegården. 

3. Evaluering af indledning til 
søndagsgudstjenester. Skal 
det fortsætte? 

Det blev besluttet, at fortsætte med en kort indledning om 
søndagens tema efter præludiet til søndagsgudstjenesterne. 
Gunvor undersøger om biskoppen skal godkende det. 

 4. Gudstjenesteplan marts til 
primo juni 

Den fremlagte gudstjenesteplan blev gennemgået. 

5. Arrangementer marts til 
primo juni. Herunder især: 
a. 17. maj kl. 14: Gudstjeneste 
og kirkegårdsvandring i Ejlby 
b. 4. juni: Pensionistudflugt til 
Svendborg mv. v. Connie 

Arrangementerne er aftalt og skrevet i kirkebladet. På mødet 
til marts går vi i gang med at snakke om gode idéer til efter-
årets program. 

6. Indsamling I fastetiden samles ind til Kirkens Korshær, Odense 
Fra palmesøndag til 2. pinsedag til Børnesagens Fællesråds 
Konfirmationsindsamling 

 



Nyt fra kassereren:   

4. Kvartalsrapport Erik gennemgik kvartalsrapporten, som derefter blev under-

skrevet. 

 

Nyt fra kontaktperson: intet 

 

 

Nyt fra graveren:  intet 

 

Evt.:  

Indkøb af kage/brød til næste 

møde 6. marts 

Bodil K. 

 

 

Referent: Gunvor Sandvad 

 

Underskrifter: 

 

Hanne M. Kjemtrup 

Erik Pedersen 

Svend Kæhlershøj 

Bodil Knudsen 

Bodil Lind 

Hans Kurt Rendboe 

Gunvor Sandvad 

Annette Kofoed 

Tine Høgstedt  

Thomas Jørgensen 

 

 

   

 

 

 

 

       




