
Referat fra menighedsrådsmøde 6.april kl.19.00 2021.

Afbud: Bodil og Thomas

Godkendelse af dagsorden: Ja

Godkendelse af referat:

Nyt fra formanden:

Vedtægter for kalkning i provsti: Vedrører det os, eller er det kun for de kirker, som er med 
i kalkningspuljen? Det vedkommer os formentligt ikke, fordi vi har sagt nej tak til at være 
med. (Vi får det nemlig billigere ligesom med regnskabet) Vi er nu all orienteret om emnet.

Vedtægter for regnskabsføring i provsti: Se ovenfor.

 Nyt fra præsterne: 

1. Status på min tilbagevendelsesplan: Gunvor orienterer om støt og rolig tilbagevenden. 
2. Status på Minikonfirmander: Vi går i gang udendørs 13. april, og håber, at vi snart må være 

indendørs også. Afslutning onsdag d. 2. juni med FDF. 
3. Status på konfirmander og konfirmation 2022 – herunder ”telegramvagt”: 11. april: Erik; 8. maj. 

Tine. Efterårets konfirmationer gemmer vi til senere.
Gunvor orienterede om næste års konfirmationsforberedelse og konfirmation, som bliver i Særslev 
kirke 1. maj.

4. Næste kirkeblad (juni-august): Hvad skal med i bladet? Evt. arrangementer i august – begyndelsen 
af sept.? Gunvor vil skrive om dåb og vielse, at det aldrig er for sent at fejre dåb og vielse. 
Vi skriver tillykke til dem, som er konfirmeret og lave listen over dem, som skal konfirmeres til 
efteråret. 
Connie foreslår: Skulle vi lave et ugentligt eftermiddagsarrangement i præstegårdshaven til 
sommer/august, hvor Georg og Birgit fortæller og spiller for på sange og salmer. Måske med hjælp 
fra Fredensbo venner. 
Vintermøde: Poul Balslev som fortæller om sange og melodier osv. 
Udendørsgudstjeneste i Melbyanlægget til Pinse med morgenmad før fx kl. 9.30. Gunvor foreslår 
kagemand til kirkens fødselsdag. Connie aktiverer konfirmander til at hjælpe. Gunvor vil også være 
med i præstekjole….
Udflugt med pensionistforeningen tør vi ikke planlægge endnu. 
Personaleudflugten til Vejle er også blevet udsat. Den er også på ”vent” Kan måske planlægges i 
maj. Det gamle menighedsråd skal også have en invitation. 

5. Evaluering af påsken. Ros til Dorthe og Lotte for at kaste sig ud i kirketjenerarbejdet med ringning 
og blomster i påsken, og fået det hele til at klappe. Ønske: retningslinjer for ringning, pyntning og 
flagning i en manual for hele kirkeåret. 
Flaget på den nye flagstang skal strammes godt, så det ikke går på halv. 



Nyt fra kassereren: 

Forretningsorden: Erik gør opmærksom på, at vi har en forretningsorden, der i store træk 
siger noget om, hvem der gør hvad, så der ikke opstår unødig tvivl og konflikt om 
kommandovejen. Forretningsordenen er vedtaget. Det tilføjes at, kirkeværgen er bekendt 
med kirkegårdsprotokollen, men Thomas har det daglige ansvar for, at den føres korrekt. 

Nyt fra Kontaktperson:

Nyt fra personalet: Vi skyndte os at få ansat Heidi, og hun får kontrakt på torsdag. 
Heidi har også fået lov til at købe de klude, hun skal bruge. Gerne hos et professionelt firma, 
så hun får ordentlige redskaber. Godt samarbejde med kirketjenerne.
Kirkesangernes timer er blevet sat op. Anne-Dorthe vil lave en mailliste. 
Thomas skal inddrages til jordfæstelser. Lotte og Dorthe tager bisættelser selv. 
Kirkesangerne har fået lov at købe hver et sæt tøj. 
Lyd: Lyden i kirken er blevet indstillet igen, og det har hjulpet. Hynderne kommer snart 
tilbage til gavn for komfort og lyd.  

Nyt fra Kirkeværge:

Sidste nyt fra Kirkeværgen: Birgitte og Thomas Broksby og Thomas J har haft møde om fugt
i Særslev kirke. Se bilag. 
Det er ikke den alvorlige skimmelsvamp, der er i Særslev kirke. 
Udendørs skal dæksbrædderne udskiftes og tagrenderne skal renses, når vi nu er deroppe 
med liften. Det kommer til at koste 17.000,-kr. 
Der er kommet tilbud på handicap-toilet til 69.000, men vi skal nok indhente et tilbud mere. 
Der er tilbud på vej til maling af kirkebænke og træværk i Ejlby og Melby.
Vi skal være opmærksomme på, at der er meget lidt vi må lave i kirkerne, uden at spørge i 
Stiftet først. 
Vi skal have budgettet til gennemgang i maj, og vi håber at få bevilget penge til alle vores 
renoverings projekter. 

Nyt fra graveren:

Ønske om vaskemaskine i graverhuset til at vaske det sorte gravklæde og vaskeklude 
m.m. Hvor skal den stå? Hvad med frostsikring af den?

Ønskes: Melby vognmandsforretning kommer og flytter jord, for at lette arbejdet på
Ejlby kirkegård, så græsset kan blive færdig. 



Hanne mener ligeså godt, vi kan få et ekstra læs jord med det samme. 

Evt.: her under indkøb af kage/brød til næste møde. Friedericke

Næste møde onsdag d. 5. maj
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Hanne M Kjemtrup
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