
Referat af menighedsrådsmøde onsdag d. 20. september 2017 kl. 18.30 i Kirkely 
 

Til stede: Cindie P. Østertoft, Anette Christensen, Rebecca Aagaard-Poulsen, Benita Espensen, Helen R. 

Hansen, Mogens Arnfeldt, Julie Drabe, Randi H. Jeppesen, Eva Kristina Mikkelsen 

Afbud: Jette Christensen, Pernille Brandt Smith 

 

1. Dagsorden godkendes 

Godkendt med tilføjelse af ”Løn til børnekor”.  

2. Præsten orienterer 

Rebecca nævner, at hun er meget glad for at være her, og hun glæder sig over alle de aktiviteter, der nu er 

startet op.  

Lørdag d. 14. april 2018 er der fælles konfirmand-tur til København i samarbejde med Skårup og Gudme-

Gudbjerg. Rebecca vil gerne, hvis en enkelt eller to fra menighedsrådet kan deltage som medhjælpere.  

Til oktober-morgensang kommer Poul Balslev, da Rebecca har ferie.  

Der er 14 minikonfirmander tilmeldt. På grund af for få tilmeldinger er turen til Odense aflyst. Hele holdet 

får tilbud om at deltage i b-klassens tur til Odense til foråret.   

3. Formanden orienterer  

Der er valg til provsti- og stiftsråd. Menighedsrådsmedlemmer har mødepligt, og valget skal være afholdt 

senest d. 16. oktober. Vi afholder valg TORSDAG D. 12. OKTOBER 2017 KL. 15.30 I KIRKELY.   

4. Evaluering af sogneudflugt 

Det var en rigtig god tur, selvom det regnede. Der var 47 deltagere. Billederne fra turen er offentliggjort på 

hjemmesiden og på Facebook.  

5. Lys på kirken til jul 

Der bevilliges indkøb af to LED-projektører til en værdi af ca. 5.000 kr. pr. stk. Mogens koordinerer.  

6. Dåbsklude 

Vi er blevet kontaktet af én, som gerne vil etablere en gruppe, der mødes en gang om måneden og strikker 

dåbsklude. Omkostningen til garn er 10 kroner pr. klud.  

Kristina tager kontakt til vedkommende og får sat gang i projektet.    

7. Værelser på loftet i præstegården 

Det er sat på syn og skøn, men Mogens undersøger med vores revisor, om vi må sætte gang i projektet, før 

vi ved, om det bliver godkendt.  

8. Musikanlæg i kirken 

Mogens har aftalt, at der kommer nogen og kigger på det d. 5. oktober.  

9. 360* fotografering af kirken 



Kristina sætter det i værk.  

10. Referat budgetsamråd 

Vi får samme budgetramme som i år. Der bliver fra centralt hold indhentet tilbud på opsætning af alarmer i 

kirkerne. Vi tager det op derefter.  

11. Høstgudstjeneste søndag d. 24. sept.  

Julie synger sammen med koret. Lene er varskoet om, at der er kaffe og kage i Kirkely.  

Kristina annoncerer for det på Facebook.  

12. Luthers Nøgle 

Cindie, Kristina, Helen, Randi og Rebecca deltager som skuespillere. Benita deltager som tovholder.  

Vi mødes fredag d. 29. sept. kl. 14.30 ved Skt. Jørgens sognehus til generalprøve.  

13. Halloween-gudstjeneste fredag d. 27. okt. 

Rebecca har booket tre breakdancere. Kristina bestiller musikanlæg.  

I dagene op til hjælper konfirmanderne og minikonfirmanderne med at udforme oppyntning, bl.a. lanterner 

og græskar.  

Efter gudstjenesten er der spagetti i Kirkely. Det er nødvendigt at tilmelde sig, og det koster 25 kroner.  

Kristina og Rebecca producerer en film om Halloween, som kan bruges på hjemmesiden og på Facebook.   

14. Fortælling tirsdag d. 31. okt.  

Det er en af Danmarks dygtigste fortællere, der kommer d. 31. oktober. Esther Rützou fortæller om, 

hvordan Reformationen kom til Fyn.  

Kristina producerer en film, hvis det er muligt.  

15. Referat af personalemøde 

Referatet er sendt ud på mail.  

16. Løn til børnekor 

Det er administrativt tungt at udbetale den yderst beskedne løn til medlemmerne af børnekoret. Vi giver 

hermed organisten frie rammer til at beslutte, hvordan børnekoret fremover aflønnes - fx med en tur i 

bowlingcenteret.  

17. Vikar for organist  

Vi har på nuværende tidspunkt ingen fast vikar for organisten. Vi giver hermed organisten bemyndigelse til 

at finde en rådigheds-organist ved ferier.  

18. Syn og skøn 

Syn- og skønsrapporten gennemgået og godkendt. Randi sørger for at ekspedere den videre i systemet.  

19. Kirkeklokkerne ringer d. 31. okt. kl. 17.00-17.15  



Kirkerne er blevet opfordret til at ringe med kirkeklokkerne i anledning af Luther-dagen. Vi deltager.  

20. Kirketælling 

Vi fortsætter med kirketælling.  

21. Eventuelt  

Rebecca nævner, at vi eventuelt kunne deltage i Lady-walk d. 28. maj 2018.  

Det er vigtigt, at datoer for morgensang bliver meldt ud i god tid og på mange platforme.  

Kirkesekretæren bedes undersøge, om det er muligt at finde og trykke den folder om kirken, som vores 

tidligere sekretær har udarbejdet.  

22. Godkendelse af referat 

Godkendt.  

23. Næste møde  

Punkter: årshjul for aktiviteter i rådet, værelser på loftet i præstegården, musikanlæg i kirken, 

kirkekoncerter (organisten inviteres til at deltage i mødet – alternativt må hun meget gerne udarbejde et 

”årshjul” for kirkekoncerterne), tilmelding & betaling til arrangementer, menighedsmøde i november 

planlægges 
 

 

Referat afsluttet kl. 21.54 


