
Referat til menighedsrådsmøde onsdag d. 4. april 2018 kl. 19.00 i Kirkely 
til stede: Jette Christensen, Anette Drost, Cindie Østertoft, Kristina Mikkelsen, Benita Espensen, Helen 

Raahauge, Maja Rosendal Avnbøg, Rebecca Aagaard-Poulsen 

 

1. Dagsorden godkendes 

Dagsorden godkendt med to tilføjede punkter, 9 og 10 

2. Præsten orienterer 

Sogneudflugt: 

Jens Galschiøt kan max have 50 på besøg i sit værksted.  

Kan deltagerne dele op? Evt. to hold? 

Er blevet ringet op af Fyens Stift, der har spurgt til årets konfirmationstema, og vil gerne skrive om 

det. 

En samarbejdspartner vil gerne tage billeder til gengæld for lån af materiale. 

 

3. Evaluering af påskens aktiviteter 

Skærtorsdag: Mange gode ting, velbesøgt og godt med hjælp fra frivillige, fed koncert. 

Langfredag: koks i tidspunkter. Ikke så mange folk i kirken som håbet. Ida var tilfreds og tilbød at 

komme igen. 

Påskesøndag: Stod ikke i avisen. Der kom 36 pga. barnedåb – 6-7 alm. kirkegængere. 

2. påskedag: gennemgik konfirmandernes materiale. 

Næste år: 

Skærtorsdag skal gentages 

Langfredag - større fokus på musik – overveje tidspunkt 

            

4. Kursus i samarbejde 

Anita Engdahl er kommet med forslag til datoer. 

Ved afstemning blev MR enige om d. 24. april kl. 16.30- ca. 21 – med forbehold for afbud fra 

personalet. Rebecca skriver til personalet. Maja skriver efterfølgende til Anita. 

Rebecca og Kristina laver dagsorden i samarbejde med Anita. 

Mad bestilles udefra.  

 

5. Frivillige-korps 

Helen orienterer om andre kirkers brug af frivillige. 

Morgensang næste gang spørger Rebecca deltagerne, om nogen vil være med til at hjælpe til.  

Læsegruppen spørges. Kristina spørger Randi. 

Der kan bruges frivillige i første omgang til koret og efterfølgende til andre arrangementer. 

Lægges ud på hjemmeside og SoMe - efterlyse frivillige generelt. Kristina og Maja formulerer. 

Forslag: Der holdes frivilligmøde for at konkretisere. 

Punkt til næste møde: Frivilligkorpset. 

6. Kassebeholdning på kontoret 

Kaj Aage overfører 1500 kr., som hæves og lægges i en kasse. Maja fører regnskab. Den skal 

revideres, Benita og Maja tæller op én gang om måneden. Helen har pengekasse. Maja køber 

kassekladehæfte. 



7. Indkøb af bærbar computer til kontoret 

Den gamle kontor pc duer ikke. 

Der skal købes ny computer. 

8. Strikkeklub 

Der var fem kvinder sidste gang. 

Nogen følger med på FB, der plejer at blive opdateret. 

Strikker fire måneder før og fire måneder efter jul. 

Kl. 14-16 passer gruppemedlemmerne godt, men MR er udfordret på det tidlige tidspunkt. 

Der skal findes én blandt gruppen, der kan være tovholder. Benita taler med gruppen næste gang og 

hører dem, hvad de er mest stemt for af mødefrekvens fremadrettet. 

Kristina tager 14. maj. 

 

9. Ny vært til Kirkely. 

Kan evt. besættes af en flexjobber på 10-12 timer 

Helen kontakter Svendborg Kommunes flexjob-team for at høre, om de har egnede kandidater. 

(Torben Christensen) Helen og Rebecca laver et stillingsopslag. 

 

10. Overblik og koordinering – årshjul 

Skal dobbelttjekke på sogn.dk. 

Stiftet og avisen henter fra sogn.dk 

Hvis der er uklarheder, kan formanden kontaktes. 

Fyns Amtsavis skal spørges, om de generer selv fra sogn.dk eller om vi skal fodre dem? 

Maja ringer til avisen.  

Plakater: Maja vil gerne have besked 14 dage før arrangementer 

 

11. Evt. 

Udfordring omkring bedemænd på nettet. Kristina taler med provstiet. 

Nødvendigheden af bedre billedmateriale. 

Ikke nødvendigt. 

Mulighed for at ombytte kirkeområdets to skilte. 

Anette undersøger, om det kan lade sig gøre. 

Betaling fra MR-medlemmer og personale ved arrangementer. 

Når personalet er på arbejdet, skal de ikke betale. Pårørende betaler. 

              Punkt til næste møde: Skal rådsmedlemmer/frivillige betale ved deltagelse af arrangementerne? 

Vedr. penge til drikkevarer. 

Der kan fremadrettet laves pris inkl. drikkevarer. 

Kan der laves en løsning for kirkegængere, der ikke kan komme op til kirken i kørestol? 

De kan evt. køre op til kirken i bil. De skal lave aftalen med Ingolf. 

Lydanlæg 

Ingolf og elektriker har kigget på området. Der skal muligvis søges om tilladelse, før der kan lægges 

kabler. Anette forhører sig hos provsten.  



Låger 

Rasmus Skovgaard går i gang på fredag. Firmaet piller de gamle låger af og tager dem med. 

12. Næste møde 

Onsdag d. 2. maj 2018 kl. 19.00 

 

13. Godkendelse af referat 

 

Referatet godkendt kl. 20.58 

MRA 


