
Referat af menighedsrådsmøde, Onsdag d. 1. sept. 2021 kl. 19.00 
 

Afbud: Tine, Bjarne, Connie 

 
DAGSORDEN: REFERAT: 

 
Godkendelse af dagsordenen Godkendt 

Godkendelse af referat fra 17. 
aug. 2021 

Godkendt 

 

Nyt fra Formanden:  

Referat fra Budgetsamråd Der blev orienteret om kommende projekter i Bogense Provsti 
og diverse samarbejder. Der tilføres kirkekasserne 0,9 % 
ekstra til lønstigninger og 1,4 % til driften – men ellers samme 
midler som tidligere år. 

Nørklecafé hjælp Hanne spørger Bodil Lind om at være medhjælp. Bodil K. vil 
også gerne hjælpe. Der opfordres til en snak om, der skal 
nørkles til julehjælp eller måske en basar til fordel for 
julehjælpen. 

Pynte kirke til 

høstgudstjeneste 19.9. 

Hanne, Helle, Bodil og Lotte pynter buen. 

Penneo: underskrift digitalt 

regnskab 

Hanne og Erik arbejder videre med det. 

Julekoncert i december Hanne spørger Georg. 

 

Nyt fra præsten:  

1. 1. Babysalmesang på en ny 
måde 

I stedet for forårs- og efterårshold, bliver der babysalmesang 
1. onsdag i måneden kl. 10.30 (undtagen juni, juli, august) 

2. Opsamling fra møde om 
vores gudstjenester 17. aug.: 
Menighedsrådet anmodes om at 
give samtykke til, at ordningen 
for børnegudstjeneste på 
højmessens plads anvendes ved 
de faste gudstjenester på søn- og 
helligdage – samt til udeladelse 
af én af læsningerne (reduktion 
til to læsninger). 

Menighedsrådet giver samtykke. 
Gunvor har møde med biskoppen 21. sept. vedr. 
gudstjenester. 

3. Godkendelse af 
gudstjenesteliste for oktober-
november. Herunder 
gudstjenester på Fredensbo. 

Godkendt. 

4. Fortsat planlægning af 

kommende arrangementer: Pt. 

har vi BUSK dag 31.10, 

Familiegudstjeneste 28.11. – 

begge i Melby 

Der arbejdes videre med julekoncert med flere kor. Samt om 
vi skal have julebasar/-arrangement. Det skal med i næste 
kirkeblad. 
Gunvor viste ”Den Store Lille Bibel” til brug ved gudstjenester. 
Kan f.eks. også bruges ved dåbsgudstjenester og 
minikonfirmander. 

5. Andet stof til næste 

kirkeblad. Deadline 12. sept. 

Konfirmandbilledet. Connie vil skrive om gudstjenester på en 
ny måde på Fredensbo. Babysalmesang på en ny måde. 
Julehjælp. 

6. Diverse Der arbejdes på, at der bliver kirkehøjskoleforedrag til foråret 

 
 
 



Nyt fra kassereren:   

Honorarer Formand, kasserer, kontaktperson, kirkeværge får honorar – 
godkendt. 

 

Nyt fra kontaktperson:  

Personalemøde 2. sept. Til orientering 

MUS samtaler Aftales på personalemødet. 

 
Nyt fra kirkeværgen:  

Provstesyn af præstegården Diverse mangler/reparationer gennemgået. Der organiseres 
rengøring af loftet. 

Energikonsulentbesøg i 

Særslev Kirke 

Orientering om energikonsulentens besøg. 

Diverse Malearbejde i Særslev Kirke sættes i gang. 

 
 

Nyt fra graveren:   

 Ny lås på værksted i Ejlby. 

 

Øvrige punkter:  

1. Ressourcefordeling af 
arbejdet på kirkegårdene v. 
Helle 

Thomas redegør for ressourcefordeling.  
Grandækning fra uge 43. 

2. Visioner v. Connie Udsættes 

 
 
 
Evt.:  

Kage/brød til næste møde til 
torsdag 7. okt. 

Birgitte 

 

Referent: Gunvor Sandvad 

 

Underskrifter: 
 
Hanne M. Kjemtrup 
Erik Pedersen 
Birgitte R. Mikkelsen 
Friederike Enzenberg 
Helle Christiansen 
Bodil F. Knudsen 
Gunvor Sandvad 
 


