
Referat af offenligt menighedsmøde, Onsdag d. 8. maj 2019 kl. 19.00 

 

Afbud: Erik 

 

DAGSORDEN: REFERAT: 

 

Nyt fra Formanden:  

 Formand Hanne Kjemtrups beretning – se nedenfor 

 

Nyt fra kassereren:   

 Hanne redegjorde kort for økonomien på vegne af Erik, som 

ikke kunne være til stede. 

 

Dialog med fremmødte sog-

nemedlemmer: 

 

 Der blev drøftet om fældning af træer og evt. plantning af nye 

træer på og omkring kirkegården.  

 

Referent: Gunvor Sandvad 

 

 

Formand Hanne Kjemtrups beretning: 

 

Åbent møde onsdag d. 8. maj 2019. 

Efter vi havde sundet os oven på den indvendige kirkekalkning og indvielsen af Særslev kirke, tog vi på 

tur med medarbejdere, medlemmer af rådet og ægtefæller. Turen gik ned over det smukke forårs ud-

sprungne fynske landskab, inden vi tog færgen over til Als. Videre gik turen nu til Dybbøl, hvor vi fik en 

fin rundvisning på Dybbøl Centret, med film og fortælling om krigen i 1864. Vi havde medbragt en læk-

ker sandwich fra ”Cafe det Gamle Mejeri” som vi spiste, inden turen gik videre mod den dansk - tyske 

grænse. I Koppermühle mødte vi nogle kvinder fra det danske mindretal i Slesvig. Og fik en meget med-

levende og meget rørende fortælling om, hvordan de havde fået den danske kirke op at stå. Fortællin-

gen foregik i det meget lyse og smukke kirkerum. Herefter var der hjemmebagte kager til eftermiddags-

kaffen. Nu gik turen så til Den Gamle Grænsekro ved Christiansfeld, hvor vi indtog vores aftensmad. 

Derefter gik turen hjem til Særslev og alle var mætte af indtryk og lækker mad. 

I begyndelsen af juni ville Finn gerne mødes med mig, kontaktperson Tine og kasserer Erik. Finn ville 

gerne ned i tid og foreslog, at han blev kirketjener og Thomas blev ledende graver. Hen over sommeren 

undersøgte vi hver især hvordan det kunne gå op… og første november blev Finn ansat som kirketjener 

på 18 timer, og med ansvar for kontordelen i graverteamet. Thomas blev ledende graver med ansvar 

for kirkegårdene og bygninger. Her til 1. april har vi ansat Steen Krintel som deltids vikar på 30 timer 

frem til 1. dec. Vi har stadig et velfungerende team ved vores kirker. Her fra skal lyde en stor tak for 

jeres indsats i årets løb. 



Ved budgetmødet i Bogense Provsti i august måned blev vi opmærksomme på, at Provstiet ville have 

fokus på kirkegårdene i den kommende årrække. Da der på vores tre kirkegårde gennem mange, mange 

år ikke har været kutyme at nedlægge gravstederne efterhånden som de udløb, har vi rigtig, rigtig man-

ge hække og gravsteder at holde, som vi ikke får betaling for…. Så for at få taget hul på opgaven har vi 

haft besøg af kirkegårdskonsulent Tommy Christensen hen over vinteren. Vi har besøgt og gennemgået 

alle tre kirkegårde og fået mange gode råd og på skrift forslag til, hvordan vi kan skabe rum og lettere 

vedligehold på de tre kirkegårde. Så nu venter der en større forandring. Efterhånden som der bliver tid, 

vil der blive fjernet hække, gravsten og derefter sået græs. Når så alle ”ikke i brug gravsteder” er fjer-

net, vil vi lave en smuk beplantning af forskellige træer, buske, løgplanter og stauder. Men det er lidt 

ude i fremtiden. Dog sæt allerede nu kryds i kalenderen onsdag d. 28. august kl. 19.00. – her kommer 

Tommy Christensen og hjælper os med at fortæller om vores planer. Mødet bliver på Nordfyns Efter-

skoles mødesal.  Se allerede nu de tre rapporter på kirkens hjemmeside www.de3sogne.dk  

Til vores vintermøde havde vi i år Helle Juhl fra Sdr. Bjert. Hun fortalte og viste lysbilleder fra vores 

barndom og ungdom. Foredraget foregik i kirken, men ikke de allerbedste forhold pga. manglende lys-

dæmpning. Vintermødet blev holdt på kyndelmissesøndag, det var en fin kombination.  

Vi har det sidste års tid også været medlemmer af foreningen ”Samvirkende Menighedsplejer”. Der-

igennem har vi fået hjælp til at oprette julehjælp. Så i nov., dec. samlede vi ind i kirkebøssen til fattige 

familier. Vi fik ansøgning fra 1 familie som modtog en varekurv fra Særslev Brugs, og en juledekoration 

(som Bodil Knudsen havde lavet).  

Fyns Stift har fået status af fristift. Det betyder at der vil være regler som vi, som forsøg, kan gøre lette-

re. Vi valgt herfra at suppleanter i menighedsrådet kan være med til alle møder og have taleret. Des-

værre er vi i den situation at vi har ”brugt” vores suppleanter. Så vi kan ikke rigtig gøre gavn af forsøget. 

Forsøget løber resten af denne valgperiode. 

Ellers går livet sin vante gang med gudstjenester, babysalmesang, minikonfirmander og konfirmander 

fordelt hen over året. Her skal lyde en stor tak til personalet og de frivillige fra rådet, der medvirker til 

at få det hele til at klappe. 

Dette var ordene fra min side, er der spørgsmål eller kommentarer? 

Der var et forslag fra tilhører Torben Dam om at fælde, evt. styne træerne langs med kirkemuren i 

Særslev. 

Gunvor foreslår, at der også tænkes på at plante nye træer til erstatning. Mange af træerne i præste-

gårdshaven er gamle.  

 


