
 

Tved d. 09.01.2019 

 

Referat af menighedsrådsmøde i  

Kirkely d. 08.01.19 kl. 19.00. 

 

Start: 19.00  

Slut: 22.00 

 

Tilstede var: Åse Buhl, Line Gaarde, Meiken Hammer, Benny Gaarde, Mogens Arnfeldt, Ole 

Sørensen, Bent H. Petersen, Holger Thomsen og Lasse Arendt 

Maja R. Avnbøg, Marion, Rebecca M. Aagaard-Poulsen, Louise Kiær, Graver Dennis og Kaj Aage 

Rasmussen.  

Forhindrede: Torben Kristensen 

Formand Benny Gaarde ønskede alle Godt Nytår og bød velkommen til årets første officielle møde. 

1. Dagsordenen blev godkendt. 

2. Revisor Kaj Aage Rasmussen gennemgik grundigt balance budget for 2018 / 2019. 

3. Graver Dennis præsenterede sig selv, og berettede om hans rolle samt fremtidig drift og 

kirketjenerfunktionen.  

4. Kordegn Maja R. Avnbøg præsenterede sig selv for det nye menighedsråd. Herunder 

hendes rolle og rids af arbejdsopgaver. Maja udtrykte at de indkomne opgaver håndteres 

og prioriteres løbende.  

a. Der vil hurtigt blive indkaldt til et møde med sekretær, kontaktperson, Maja og 

præsten. Dette for at forventningsafstemme Majas arbejdsopgaver og 

kommunikationen mellem hende, præsten og menighedsrådet. 

5. Vært i kirkely, Marion præsenterede sig selv for rådet. 

a. Marion udtrykte frustration over, qua hendes fleksible arbejdstider, at skulle kunne 

åbne Kirkely fast tirsdage og torsdage. Det er aftalt at Åse assisterer Marion om 

nødvendigt.  

b. Rengøring af Kirkekontoret fortsætter til fast at være torsdag. 

6. Præsten orienterede, v. Louise Kiær:  

a. Stor ros til menigheden for en varm velkomst. 

b. Melding om travlhed i sognet. 

c. Der er kommet godt gang i konfirmandundervisningen. Dette afvikles tirsdag og 

torsdag fra kl. 09.00 – 10.00. Der er mødt tvivl om dette tidsforbrug er nok. Det 

understreges af præsten, at dette er tilstrækkeligt, da undervisningen intensiv og 

uden pauser. Fremtidige undervisningsdage er lagt på forældreintra. Efterfølgende 

vil dette komme på hjemmesiden tvedkirke.dk samt facebook. 

d. Julegudstjenesterne var gået rigtig godt. 4 stk. i alt. 

e. Generelt udtaler præsten at der er en virkelig god modtagergruppe i sognet. 

f. Der blev uddelt Julehjælp. Dette håndteres i fremtiden alene af Præsten. 

g. Præsten spurgte til et par ekstra hjælpere til at deltage i konfirmandtræf i Odense 

Domkirke. Åse, Majken, Benny og Holger ønsker at deltage. 

h. Provsten kommer og deltager i gudstjeneste d. 20.01.2019, hvor Louise Kiær 

indsættes som vikar. 

7. Samlet punkter: 



a. Arrangementsudvalget er ved at finde en dato for deres næste møde.  

i. Herunder drøftes kommende arrangementer. Disse fremlægges til 

næstkommende menighedsrådsmøde. 

8. Nøgler, låse mv. til kirken: Søren og Julie har fået nøgler til kirken. 

9. De kommende møder forbliver d. 1. tirsdag i hver måned. 

10. Samarbejde og Trivsel: Der er blevet udarbejdet en rapport, som Maja fremsender til 

Benny.  

11. Flyers, blade mv. i Kirken opsætter og printer Maja så hurtigt som muligt. 

12. Line Gaarde og Majken Hammer organiserer plan for brug af Facebook, Twitter og 

Instagram. 

13. Formanden er blevet spurgt om menighedsrådet ønsker at fortsætte ordningen ”Vejkirke”. 

Dette er alle enige om at fortsætte. 

Lukket punkt blev drøftet internt. 

22.00: Mødet blev afsluttet. 


