
Referat af menighedsrådsmøde, mandag d. 2. maj 2022 kl. 19.00 
 

Afbud: Thomas, Tine 

 
DAGSORDEN: REFERAT: 

 
Godkendelse af dagsordenen Godkendt 

Godkendelse af referat fra 6. 
april 2022 

Godkendt 

 

Benny Doré fortæller om et 

forslag til belysning af Særslev 

Kirke 

Sætte en skumringsanlæg op – betyder at lyset tænder, når 
det bliver tilstrækkeligt mørkt + tænd-sluk ur. Forslaget er så, 
at der er lys på kirken hele året.   

 

Dorte fortæller om 14 dages 

kurset som kirketjener/sanger 

Dorthe orienterede om det obligatorisk to ugers kursus for 
kirketjenere, som Dorthe, Lotte og Heidi deltog i.  

 

Nyt fra kirkeværgen:  

Særslev Kirke, revne i skibets 

østgavl. 

Der er sendt skadesanmeldelse til forsikringen med 
arkitektens beskrivelse. 

Opfølgning på kirkesyn; status 

på igangsatte tiltag 

Pt. er tømrer i gang med at reparere vinduer i Melby Kirke. 
Derefter skal der ordnes vinduer i Ejlby Kirke. 

Affugter Der skal købes en ekstra affugter, så der er en i hver kirke. 

Diverse Birgitte skriver artikel til kirkebladets efterårs nummer om 
hvad der sker på kirkegårdene. 

 
 
Nyt fra Formanden:  

Datoer til efterårets møder 

forslag: uge 32 eller 33, 6/9, 

5/10, 3/11, 6/12. 

Mødedatoer: Torsdag 11. august. 

Datoer til kirkesyn i efteråret. 

Forslag: 23. eller 24/8 

Onsdag 24. august kl. 14 – alle tre kirker og præstegården 

Studietur 20. august Turen er planlagt! 

Forslag til kirkehøjskole eller 

egne foredrag 

Helle foreslår musikforedrag v. Flemming Både. Foreslås til 
vintermødet.  

Vandspild  Hanne orienterede.  

 
 

Nyt fra præsten:  

1. Ukrainere på Fredensbo – 

orientering 

De månedlige gudstjenester fortsætter indtil videre på 
Fredensbo. 

2. Evaluering af påsken og 
Gudstjenester i næste 
kirkebladsperiode juni til sept. 

Gudstjenesteliste vedtaget 

3. Arrangementer i næste 
kirkebladsperiode juni til sept.: 
Sangaften i Ejlby Kirke – 
slutningen af august og 
begyndelsen af sept. 
Connie undersøger vedr. evt. 
arr. med Torben Iversen. 

Gunvor arrangerer sangaften med Georg 
Til næste møde nedsættes udvalg til at arrangere foredrag 
mv. året rundt. 



NB. Tirsdag 24. maj kl. 14. 
Planlægning af kirkehøjskole i 
Hårslev 

4. Arrangementer i den 
kommende tid: 
2. pinsedag mandag 6. juni: 
Sildetapas i Melby efter 
gudstjenesten. 
Tirsdag 7. juni: 
Pensionistudflugt 
Torsdag 9. juni: 
Minikonfirmandafslutning. 

Vi drøfter detaljer på næste møde. 

5. Diverse - 

 
 

Nyt fra kassereren:   

1. kvartalsrapport 1. Kvartalsrapport gennemgået. 

 

Nyt fra kontaktpersonen   

Nyt fra personalemøde og 

graverkontor 

Bodil refererede fra seneste personalemøde. 
Orientering om nye modeller for katafalk. Bodil undersøger 
om de kan leases.  
Tak til tilbud om at få foræret to malerier af Særslev Kirke af 
Wilhelm Hansen. 

 
 

Nyt fra graveren:  Ingen punkter 

 

Connie:  

Torben Iversen Drøftes i det udvalg, som nedsættes næste gang. 

 
 

Evt.:  

 På næste møde drøftes, om der skal være stand på Melby 
Loppemarked. 

Kage/brød til næste møde 
torsdag 2. juni 

Helle bager  

 
Referent: Gunvor Sandvad 

 

Signeret af: 
 
Hanne M. Kjemtrup 
Friederike Enzenberg 
Bodil Lind 
Bodil F. Knudsen 
Erik Pedersen 
Connie Bang 
Helle Christensen 
Gunvor Sandvad 
 
 


