
Referat af menighedsrådsmøde, tirsdag 7. februar 2022 kl. 19.00 
 
 
 

Afbud: Connie, Bodil K.  

 
DAGSORDEN: REFERAT: 

 

Godkendelse af dagsordenen  Godkendt med et par ekstra punkter 

Godkendelse af referat fra 11. 
januar 2023 

Godkendt 

 
Nyt fra Formanden:  

Underskrift af de to 

foregående referater 

Referater blev underskrevet 

Regler for kursus ansøgning Ønske om kursus meddeles Hanne og Erik – og drøftes på 
menighedsrådsmøde, hvis det er muligt, og føres til referat. 
Man fortæller om kurset på næste MR-møde. 

Hjælp til konfirmationssøndag 

23. april 

Sæt x i kalenderen – så vi kan hjælpe hinanden med det 
praktiske. 

Tilmelding til fjernvarme i 

præstegården 

Præstegården er meldt til at modtage fjernvarme. 

APV – påbud fra 

Arbejdstilsynet 

Hanne og Thomas har haft møde med Arbejdstilsynet – godt 
møde. Inden 1. juni skal der laves APV. Hanne delte 
spørgsmål ud, som personalegruppen udfylder sammen ved 
næste personalemøde 12.4. 

Granlægning, hækkeklipning – 

aftale – påbud 

Arbejdstilsynet gav et aftalepåbud: Kirkegårdspersonalet skal 
stå mere op ved grandækning - og der skal indkøbes en 
stang-hækklipper. Menighedsrådet godkender aftale-
påbuddet. 

Prøveboring fra Særslev 

vandværk 

Vandværket er velkomne til at bore efter vand i 
Præsteskoven. 

Fælles møde med de to 

bispekandidater ons. 15. feb. i 

Paarup Sognegård 

Helle, Bodil L. og Gunvor tænker på at deltage 

Møde med provstiudvalget Vi afventer referat fra Menighedsrådets møde med 
Provstiudvalget 

Regnskabsføring Vi afventer stadig Provstiudvalgets udmelding vedr. 
regnskabsføring. 

 

Nyt fra præsten:  

1. Opsamling af: 
Gudstjenester 

Gudstjenesteliste gennemgået og vedtaget. 
Gudstjenester på Fredensbo bliver onsdag kl. 10.30 fra marts 
måned. 

Kirkelige handlinger Så vidt muligt aftales bisættelser/begravelser til: Tirsdag-
Onsdag og Fredag-Lørdag – begyndende kl. 11-13. 
Lørdagsdåb begyndende kl. 10.30 

Fredensbo De allerede aftale onsdage – men fra 8. marts kl. 10.30 i 
stedet for 14.00 

Babysalmesang Tirsdage i lige uger kl. 10.30-11.30: Fra 21. februar til 16. maj 
undtagen i påskeugen 

Konfirmander  Undervisning genoptages efter vinterferien. Deles i to hold: 
Tirsdag og Torsdag  kl. 14.15-15.45 + en hel lørdag 11. marts 
på Asylet. 

Minikonfirmander kl. 14.15-15.45: Mandag: 20.3., 27.3.,17.4. + de 5 tirsdage i 
maj. Afslutningsgudstj. torsdag 1. juni kl. 18.00 



2. Arrangementer i den 
kommende tid:  
Søndag 19. feb. kl. 14: 
Fastelavn 

Familiegudstjeneste  i Særslev Kirke kl. 14 og efterfølgende 
slå katten af tønden på Asylet. 

3. Arrangementer til næste 
kirkeblad: marts - maj: 
 
Ekstra til Påske, St. Bededag, 
Kr. himmelfart, Pinse? 
 
Sommerudflugt? 

Til næste kirkeblad: 
Hanne og Bodil Lind kontakter Pensionistforeningen mhp. 
planlægning af sommerudflugt.  
Artikel om frivillige. 
Præsentation af Morten. 
Varme hveder til Store Bededag. 
Sangaften med Morten i Melby Kirke – fx i maj. Gunvor aftaler 
nærmere. 

 
 
Nyt fra kassereren:   

 ingen punkter 

 
Nyt fra kontaktpersonen   

 Personalemøde 7. februar. Rådigheds- og rammetid m.m. 
blev drøftet på mødet.  

 

Nyt fra kirkeværgen:  

Tårnet i Melby Stiftsøvrigheden har godkendt projektet med at udbedre 
revnedannelse i tårnet i Melby Kirke. 

Varme i Særslev Kirke – incl. 

Rådgiveraftale 

Projekt er sendt til provsten. 

Analysesvar, indeklima i Ejlby 

Kirke 

Analysesvar fra kirkerummet viste ikke noget sundheds-
skadeligt. Et mindre område i våbenhuset skal rengøres. 
Firma bestilles til rengøring. 

Diverse Jan Møller Pedersen er menighedsrådets nye bygnings-
sagkyndige.  

 

Nyt fra graveren:   

 Thomas fortalte om tilbud på mikrofon / headset til lydanlæg 
til Særslev Kirke.  

 

Evt.:  

Kage/brød til næste møde 
Onsdag 8. marts 

Bodil K. tilbyder at bage. 

 
Referent: Gunvor Sandvad 

 

Signeret af: 
 
Hanne M. Kjemtrup 
Birgitte R. Mikkelsen 
Thomas Jørgensen 
Kaj Andersen 
Helle Christensen 
Erik Pedersen 
Bodil Lind 
Tine Høgstedt 
Gunvor Sandvad 
 


