Til menighedsrådsmødet:
Dagsorden til 7. jan.kl.19.00 2021. (Online møde)
Afbud: Ingen
Godkendelse af dagsorden: Ja
Godkendelse af referat: Ja
Nyt fra formanden: Næsten alle er kommet på it-skrivebordet. Vi vil gerne have kirkebladet ud
midt februar når vi har gudstjenesteplanen og lidt mere fyld.
Velkommen til Ditte
Kirkeblad allerede midt februar? Ja tak. Sendes til Bodil for korrekturlæsning.
Nyt fra præsten:
Præsentation ved Ditte
Gudstjenesteliste for januar og februar: Tilsendt og stadig under redigering
Gudstjenesten
Ingen nadver til at begynde med, vi følger situationen tæt.
Opgaver til Præsten: Husk: meld gudstjenester ud på facebook, hjemmeside, Særslev og omegn;
Jullerup-Melby facebook (send til Helle)
En rubrik til kirkebladet og Nordfyn om situationen i pastoratet. Tage kontakt til Thomas,
journalist, Hanne.
Meditationsgudstjeneste? Vintermøde d. 31. januar? Børnegudstjeneste? Det bliver
desværre nok ikke til noget, men folk skal kunne se, at vi løbende håber at kunne komme i gang
med mere kirke.
Konfirmation på forskellige datoer? Flere datoer…gerne senere end den udmeldte
Facebook: Grønt lys til en ”foreningsversion” af facebooksiden
Nyt fra kassereren: Se under julekurve
Nyt fra Kontaktperson:

Kommentar fra biskoppen om færre gudstjenester: Gunvor skal være med i
beslutningsprocessen.
Nyt fra kirkeværge:

Fugt i våbenhuset i Særslev - Kalken der drysser: Birgitte orienterer: Skiftende vejrforhold
og temperaturskift er formentligt årsag til kondens og fugtproblemer i våbenhuset. Medvirkende
årsag er nok også fugt udefra, hvor der løber vand direkte ned af tårnmurene og vandet kan p.t.
ikke komme væk pga. bagfald.
Tømreren har boret huller i repos v. trappeopgang for at give luft, og der er også opsat en
affugter. Thomas har ryddet trappeopgangen for at give mere luft og fremover bør der være
mere ventilation i rummet. P.t. er taget 104 liter vand ud via affugteren og man kan man
efterhånden fornemme en meget bedre lugt i våbenhuset. Vi skal være opmærksomme på, at der
kan være flere svampe, som enten kan fortære træ, men også kalk, og så kan det blive kritisk.
Der følges op på situationen.
Vi vil også skrive i kirkebladet om planerne for kirkegårdene – det interesserer folk. Birgitte og
Thomas står for det. Thomas har taget billeder, som kan ledsage teksten. Der er i øvrigt hørt ros
om Særslev Kirkegård, som efterhånden er blevet rigtig pæn efter en større renovering.
Nyt fra graveren:
Hække plantningen i Melby?
Hække: I går kom den første portion, så plantning kan begynde næste uge, hvis vejret arter sig.
Planterne er af god kvalitet, og Thomas tager billeder under processen. Der kommer en fra
jobcentret og hjælper med beplantningen. 3x2 timer om ugen. Svend vil også hjælpe. Helle
sørger for forplejning 😊
Erik har meddelt, at der kommer nye elmålere, så det er lettere at følge forbruget.
1.Julekurvene fra Menighedsplejen + ønsker om huer og vanter fra nørklecafeen.
4 søgte, vi fik 1100,- fra menighedsplejen 2 kurver af 800,- og et par med store børn kurv 500,og et ægtepar 400,- kr. Det var gode kurve fra Tony. Der var også strikketøj fra nørkleklubben
til børnefamilierne. Måske kunne det være en fremtidig opgave for nørkleklubben at strikke til
julekurvene? Eller strikke til en bazar, hvor pengene kunne gå til julehjælp/menighedspleje.
Et samarbejde med en genbrugsbutik, hvor præsterne tager deres konfirmander med og prøver
tøj. Måske ved Erik noget mere? Ditte snakker med konfirmander om det.
Evt.: her under indkøb af kage/brød til næste møde. Hanne står for kage næste gang.
Næste møde bliver nok også online…?

Hanne Kjemtrup, Bodil Knudsen, Erik Pedersen, Bjarne Flymann, Connie Bang, Tine Høgstedt,
Friederike Ezenberg, Helle Christiansen, Birgitte Mikkelsen, Thomas Jørgensen, Ditte
Freiesleben

