
Dagsorden til 5.maj kl.19.00 2021.

Afbud: Friederike, Bjarne

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Godkendelse af referat: Ingen kommentarer

Nyt fra formanden:

Vaskemaskine placering: Til venstre for døren i det nye toilethus kan der laves et lille rum til 
en vaskemaskine. Der er både afløb og stik. Der er også plads til en tørretumbler. Det kan 
gøres for ca. 6000,-kr. 

Datoer for MR møder i efteråret?: Forslag: tirsdag d. 17/8; onsdag d. 1. september; torsdag 
d. 7. oktober; tirsdag d. 2. november; onsdag d. 1. december. 

Det åbne møde, som vi plejer at holde i maj, kunne være d. 1. september i år. Vi inviterer 
suppleanterne. 

 Nyt fra præsterne:

1. Status på konfirmationer og fotografering. Samt næste års hold. Hvis der stadig er pladsrestriktioner på 62 
personer i kirken, kan vi være nødsaget til at lave to konfirmationer. 
Næste år er der en konfirmand indtil videre til undervisning og måske en 8-9 til konfirmation. 
Flagallé. Der skal ikke være flagallé den 15. maj, for der er ikke konfirmation. Erik kontakter flaggruppen. 
Penge til enkelte konfirmander: vi vil helst ikke give beløb til enkelte konfirmander, men vil hellere henvise til
organisationer, der giver penge. 

2. Det kommende kirkeblad – herunder arrangementer og gudstjenesteliste.
Sangeftermiddag 5. august; Meditationsgudstjeneste d. 16 september; Høstgudstjeneste i år i Melby. 
Loppemarkedsgudstjeneste, babysalmesang, børnekirke og nørkleklub lige uger. Begynder d. 10. september.
Det viser sig, at vores kirkebladsformat er særligt dyrt. Vi kan nemt få noget, der er enklere og billigere. Det 
vil vi gerne have. 

3. Ønske om møde i august: MR+gudstjenestepersonale om gudstjenester og kirkeliv i det hele taget. Erfaringer
fra det sidste halvandet år og om gudstjenesterne fremadrettet.
Måske om eftermiddagen kl. 16.00 d. 17. august før menighedsrådsmødet med mad indimellem.

4. Ønske om Menighedsrådets hjælp til at lave kirkekaffe en gang imellem: Man kunne ringe aftenen i forvejen 
og tilbyde sig? 
Den oprindelige aftale var, at kirketjenerne lavede kirkekaffe, og det gjorde også før corona. 

5. Tine, Dorthe, Lotte og Gunvor har haft møde om klokkeringning mv. Noget kræver MRs beslutning – se bilag.
Ville det være nemmere med samme ringetid hele året 8-17 eller skal vi skifte mellem sommer og vintertid? 
Det skulle gerne være det samme ved alle tre kirker.  Det virker lidt mærkeligt at ringe solen ned kl. 17.00 
ved sommertide. Gerne tilbage til 7-19 om sommeren og 8-16 om vinteren. 
Højtidsringning. Der har været forskelligt fra kirke til kirke. Måske skulle det være ens i de tre kirker? Ja: En 
timer før: to minutters ringning; kimning i en halv time; Ringning midtvejs i 2 min og så kime indtil 
gudstjenesten. 
Til almindelige gudstjenester begynder ringningen en halv time før. 
Det virker underligt, hvis man kimer i en kirke, hvor der ikke skal være gudstjeneste. 



Beslutning: Der kimes forud for gudstjenesten, der hvor der er gudstjeneste. 
Thomas: Kunne der komme en fjernbetjening til klokkerne i Ejlby? Thomas undersøger, hvad den koster. 
Betaling af lys til bryllupper og bisættelser: Thomas indhenter navn og adresse, når man bestiller lys til 
bænkerader. 

6. Planlægning af udendørs gudstjeneste pinsedag.
I anlægget med borde og stole.
Telt hvis vejret er dårligt. Kaffe, fødselsdagsboller med smør og brunsviger. begynder kl. 9.30. måske vil et 
par konfirmander hjælpe. 
Connie: Vil gerne bage boller og kage i anledning af kirkens fødselsdag. 

Hvor mange mon kommer? 20. 
Georg vil gerne spille guitar. Mon der er lyd nok på eller skal vi bruge højtalerne? 
Det er godt med Alex’ mikrofon til at forstærke talen. 
Skal der ringes med kirkeklokken? Nej. Der ringes bedeslag med triangel.
Der skal etableres et alter med blomster og kunstige lys og konfirmandkors. 
Stående altergang med kirkens altersølv og bægre og et rigtigt brød at bryde af. Kirketjenere. 
Skilt på kirkedøren: Der er gudstjeneste ved gadekæret. 

7. Facebook: vi sætter det på hold indtil, der er fundet nogen, der enten kan få administratorrettighederne 
tilbage eller lave en ny side med nye administratorrettigheder. Vi tager emnet op igen. 

8. Minikonfirmandafslutning 2. juni: Bodil, husbond og Hanne hjælper til. 

Nyt fra kassereren: 

1.kvartalsrapport: Regnskabet ser fornuftigt ud, og kassereren opfordrer til at rapporten 
underskrives. Provstiet har imødekommet den ekstrabevilling til toiletbygning, som vi har 
søgt om. 
Vi skal finde ud af, hvad forsikringen vil dække og så skal vi vende tilbage til provstiet. 
Vi har indhentet to bud på at få lavet toiletterne. Vi skal mindst betale 15.000 i selvrisiko.
Skaden skal meldes til forsikringen. 

Nyt fra Kontaktperson:

Div: kirkesanger og tjener får 8 timer til sang og kirketjeneste hver om ugen. De vil gerne skiftes om 
ugerne, hvilket giver 16 timer per kirkesanger/kirketjener hver anden uge.  Derudover er der ansat 
en til rengøring på 4 timer om ugen? Hver gang vi rokerer med opgaverne, kan det give gnidninger. Der
er personalemøde d. 20. maj. Opgaver og timetal skal formentligt løbende justeres. 

Nyt fra Kirkeværge:

Besigtigelse af muranker af ”ankermand”: Vi tager kontakt til vores arkitekt Sten Thielsen, 
Mejeriet i Haderslev til at kigge på Melby Kirke, og så vil Dansk Kirkestabilisering gerne give 
et bud på at lave det. Provsten kontaktes også.



Våbenhus i Særslev: Provsten og Sanne Fonnesbæk fra Stiftet har været at besigtige.  Der 
er kommet et bud og et bud afventes på at få lavet ny belægning langs tårnets vest- og øst-
side, så regnvand ledes væk fra tårnets sider.  

Kirkebænke og paneler; Melby Kirke: De indkomne tilbud sendes til provsten, som formidler 
videre til Stiftet og Nationalmuseet. 
Mindre malerarbejde ved Ejlby Kirke er sat i gang.

Melby Kirke; toilet, renovering pga. af frostsprængning. Provsti imødekommet ansøgning om 
bevilling, men skal afklares endeligt med forsikring. 

Fyr i præstegården: Er repareret, så det ikke larmer mere. Defekt keddelkrop. 

Særslev Kirke; reparation af dæksbrædder mv. i gangsættes. 

Kalkning af kirker: Særslev Kirke skal kalkes i år. Bud accepteret og besked gives til Dansk 
Kirkekalk A/S. Næste år kalkes Ejlby Kirke og i 2023 Melby Kirke. 

Belægningen uden for Særslev Kirkes parkeringsplads er noget hullet. Fra kommunen vil de 
gerne være med til at dele udgifterne til at få lavet en bedre løsning. De vil gerne betale de 
første tre meter op. Der findes en ny slags belægning, der ikke er så dyr. 

Nyt fra graveren: 

Kirkegården i Ejlby. Så er alle gange lavet og græsplæner sået til. Derefter skal hækkene 
skiftes en efter en. Fællesgravene er renoveret. Til næste år fortsætter arbejdet. 

Evt:

Helle: Hvor mange folkekirkemedlemmer er der i hvert af sognene.

Særslev: 1092; Ejlby: 95; Melby: 185

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

Hanne Kjemtrup, Erik Pedersen, Bodil Knudsen, Tine Høgstedt, Connie Bang, Helle 
Christiansen, Birgitte Mikkelsen, Thomas Jørgensen, Gunvor Sandvad, Ditte Freilesben


