
Referat af åbent menighedsmøde onsdag d. 1. sept.2021 kl.19.00. 

Afbud: Tine, Bjarne, Connie 

Nyt fra formanden: 

 

Åbent møde 1. september 2021. 

Endnu et år er gået, og + et par måneder. Vi holdt sidste åbent møde 9. juni 2020 og nu er vi så kommet 

ind i september 2021.  

Corona én har igen fyldt rigtig meget, men lidt andet er der dog sket. 

Den 15. september var der valg til menighedsrådet. Det er altid med bæven jeg ser hen til valget, kan vi 

finde de personer der skal til for at få rådet fuldtalligt. Heldigvis var min bævre ubegrundet, 

konfirmandstuen var pænt fyldt og vi måtte ud i et skriftlig valg da der var overtal af kandidater i 

Særslev. Så kom det mere trælse og det var få det hele digitaliseret… hold op det var bøvlet, men 

igennem kom det. Så første søndag i advent kunne vi byde velkommen til det nye råd til en fin 

gudstjeneste i Særslev kirke.  Vi mødtes en gang i december og så måtte vi holde online møder i 

vintermånederne, det gik, men det er nu bedst at mødes i konfirmandstuen. 

Vi kunne stadig holde kirke, men alle større arrangementer turde vi ikke holde. Vi fik skrevet billetter til 

juleaftensgudstjenster og især dem til børnegudstjensten om formiddagen var revet væk. Få dage før 

jul steg smitten voldsomt i hele Danmark. Og Mette Frederiksen kukkede igen landet ned, dog var 

kirkenerne stadig åbne. Men bekymringerne om man nu turde gå i kirke, når vi skulle møde fra 

forskellige dele af landet, kom til udtryk. 21. dec. Her var pressen fyldt af advarsler om yderligere 

nedlukning i kirken. Dagen efter havde jeg kontakt til alle ansatte, alle følte sig trykke, i situationen, så 

go knappen blev trykket i bund. 

Julelys, juletræer blev båret ind i vores 3 kirker, præsterne fik skrevet deres prædninger - alt var klar til 

julens fejring. 

Lille juleaften d. 23. dec. Kl. 21.30 tikkede en besked ind på min telefon – ALLE KIRKER LUKKES HELT…. 

Der forsvandt så min nattesøvn. Tidligt op juleaftensdag og så i gang med at ringe til de forskellige 

præstevikarer (7 forskellige havde jeg) og ikke mindst personalet som jo allerede var mødt ind for at 

gøre klar til dagens gudstjenester. Det blev så til at de kunne lukke for varmen, sætte en seddel på 

døren med alt aflyst, og så kunne de gå hjem til den mest stille jul, tænker jeg, de har oplevet. 

DET KUNNE GODT VÆRE GREBET MERE PROFECIONELT AN. 

Kirken var nu lukket frem til efter nytår. Nu åbnede vi så stille op, men ingen sang, ingen nadver og kun 

30 min. og slet ingen kirkekaffe. Yderst mærkeligt, men oplevede alligevel at menigheden dukkede op 

lidt efter lidt. Først på sommeren måtte vi igen synge, men først her i midten af august blev 

afstandskravet op hævet, selvom vi hele sommeren kunne gå til fodbold med mange tusinde 

mennesker… Lige nu er der ikke nogen restriktioner, så nu kan alle få de gæster med til dåb, 

konfirmation og bryllup de ønsker og ikke mindst alle har nu mulighed for at dukke op til afskeden ved 

en bisættelse/begravelse. 

 



Personale: 

1.søndag i advent tog vi afsked med Finn som efter 31 år ved vores kirker, nu nyder tilværelsen som 

pensionist. En fin gudstjeneste hvor mange var mødt op for at sige farvel og tak til Finn. Vi afsluttede 

med vin og kransekager, ønskede de nye rådsmedlemmer velkommen og tog afsked med Bodil Lind, 

Annette Kofoed, Hans Kurt Rindboe og Svend Kæhlershøj. 

På kirketjenerpladsen har vi rokeret rundt på personalet. Dorthe og Lotte er nu både sanger og 

kirketjener ved de almindelige gudstjenester og med hjælp fra graverteamet ved større handlinger, 

bisættelse/ begravelser. Ann-Dorte tager sig af det administrative på kirkegårdskontoret. Vi har ansat 

Heidi som rengøringshjælp.  

På præstesiden har vi nu igen Gunvor tilbage. Charlotte måtte stoppe lidt brat få dage før jul da hendes 

mor var erklæret terminal. Så først i det nye år kom Ditte til. Hun hjalp Gunvor tilbage, indtil hun fik nyt 

job fra 1. juni. Der skal herfra lyde en stor tak til de 2 faste vikarer og alle de løse så vi fik det hele til at 

gå op i en højere enhed. Og stort velkommen tilbage til dig Gunvor. En stor tak til personalet som har 

måtte jonglere rundt i nye præster og et hav af restriktioner... tak.  

Håber nu at en almindelig hverdag igen er på vej. 

Bygningerne: 

Kort før jul fik vi afsluttet indgangspartiet ved Særslev kirke. Det er til daglig glæde. Men samtidig blev 

vi opmærksom på meget fugt i våbenhuset. En affugter blev lejet og så kunne Thomas ellers bære 

spandevis af vand ud hele vinteren. Forskellige ”kloge” folk kiggede på sagen, lige nu er vi i gang med at 

finde en løsning. 

I februar havde vi hård frost og det sprængte toiletterne på Melby kirkegård, ny renoveret håber vi, at 

vi atter kan åbne døren her i slutningen af september. I Melby har vi også problemer med Tårnet på 

kirken. Det slår revner. Vi har nu kontakt med arkitektfirmaet Mejeriet fra Haderslev og Steen Thielsen 

(det var samme besætning der hjalp os igennem indvendig kirkekalkning i Særslev). Kirkeklokken 

hænger umiddelbart forkert, så det giver store udsving, i murværket, når klokken slår. 

På kirkegårdene knokler personalet med at holde ukrudtet fra døren. I en grosommer som vi har nu - er 

det meget udfordrende og meget tidskrævende. Men vi arbejder stadig videre med omlægningen af 

kirkegårdene, når der findes tid. Men hovedformålet er at kirkegårdene ser pæne og velholdte ud. 

På kontor siden skal vi her i efteråret i gang med GIAS, en digitalisering af vores kirkegårde. Et større 

arbejde forestår. 

Vi har også fokus på at få repareret og hermed slettet gamle mangler i vores syns rapporter – der er 

mange. 

Vi har sendt tilbud til Provstiet på maling af de meget slidte kirkebænke i Melby kirke, men det bliver 

ikke næste år. Har netop fået det nye budget og der er ikke afsat penge til det. 

 

 

 



Arrangementer: 

Vi havde først i august en sang eftermiddag i præstegårdshaven, så nu er vi stille i gang. Nu venter 

loppegudstjeneste i Melby, høstgudstjeneste, Busk i slutningen af oktober. Og om en god uge starter vi 

igen Nørkle caféen op. Og så arbejder vi på om julekoncerten med de Nordfynske kor kan genopstå. 

 

Til slut vil jeg som vanligt takke alle for deres virke her ved vores 3 kirker. 

Tak  

Hanne Kjemtrup 

 

Nyt fra kassereren:  

2020 var et anderledes år. Corona prægede regnskabet. Nedlukningen har betydet 

mange besparelser. Besparelsen er blevet brugt til omlægningen af kirkegårdene, 

som har fået et ordentligt løft. I 2020 fik vi ekstra bevillinger til indgangsparti i 

Særslev, toiletbygning i Særslev, hækplanter til kirkegårdene.  

 

Evt: 

 

Ordet er frit: 

 

referat: Gunvor Sandvad 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

       


