
Referat af menighedsrådsmøde tirsdag d. 13. juni 2017 kl. 19.00 i Kirkely 

 
Til stede: Helen R. Hansen, Mogens Arnfeldt, Benita Espensen, Julie Drabe, Cindie Østertoft, Pernille Brandt 

Smith, Randi H. Jeppesen, Rebecca Aagaard-Poulsen, Annette Christensen, Eva Kristina Mikkelsen 

Afbud: Jette Christensen 

 

1. Besøg af repræsentanter fra Tveds Uderum kl. 19-19.30 

Orientering ang. uderums-projektet. Vi er positive over for projektet, hvorfor Kristina gensender den 

udtalelse, vi har udarbejdet.  

2. Dagsorden godkendes 

Godkendt.  

3. Velkommen til Rebecca og evaluering af indsættelses-dagen 

Velkommen til Rebecca! Tak til alle for en god indsættelsesgudstjeneste og –fejring.  

4. Præsten orienterer 

Friluftsgudstjeneste d. 20. august. Pernille og Mogens hjælper med opstilling. Pernille bestiller mad. 

Rebecca beder sekretæren om at udarbejde et opslag, som kan sættes op i Spar. Kristina lægger det på 

hjemmesiden og Facebook. Høstgudstjeneste er programsat til d. 24. september. 

Der er indkøbt ”Min store bærbare Bibel” som dåbsgave.   

5. Formanden orienterer  

Vi venter med babysalmesang, til der opstår et behov.  

Nationalmuseet har kontaktet Randi i forbindelse med et bogprojekt om landsbykirker. 

Der var indflytningssyn i præstegården i fredags. Ang. udgifter til gas er fordelingen 65 % til præsten og 35 

% til menighedsrådets bygninger.   

6. Læsekreds i Tved kirke 

Der har i foråret været 12-15 personer til læsekreds under ledelse af Randi. Vi beslutter hermed, at 

læsekredsen fortsætter, og at Randi bliver aflønnet med tre timer pr. måned for sin tovholder-funktion. 

Rebecca deltager i det omfang, det er muligt og formålstjenligt.  

7. Orientering fra personalemøde 

APV gennemgået med personalet. 

Kristina tjekker op på kalendersystem Brandsoft. Eller underviser personale og menighedsråd i brugen af 

google-kalender.   

8. Amerikaner-gravsted 

Der er kommet en forespørgsel om nedlæggelse. Vi er enige om at bevillige nedlæggelsen, såfremt Stiftet 

er indforstået hermed. Mogens kontakter Stiftet for afklaring.  



9. Katte på kirkegården 

Randi kontakter Kattens Værn for at få gode råd til, hvordan vi kan forhindre katte i at ødelægge blomster 

på kirkegården.  

10. Vedligehold af område omkring Kirkely 

Det er udlejeren af Kirkely, der har ansvaret for at renholde og vedligeholde området omkring Kirkely. Det 

sker dog kun ganske sjældent, og derfor spørger Helen medhjælperen, om hun vil vedligeholde området.  

11. Skab i sideskib i kirken (se bilag) 

Cindie sørger for indkøb af skabe og gardiner til sideskibet.  

12. Sognetur 

Sogneturen bliver onsdag d. 13. september. Det foreløbige program er besøg i Vollmose kirke, rundtur på 

Aafarten med ”madpakker”, kaffe og rundtur i Zoologisk Have. Når programmet er bekræftet, sender 

Kristina oplysninger til sekretæren, så der kan udarbejdes plakat.  

Cindie og Mogens deltager. Fotografen deltager også.  

13. Personaletur 

Der er udsendt invitation til personaletur d. 2. september.  

14. Energioptimering 

Provstiudvalget udbeder sig svar på, hvilke tiltag, vi har iværksat i forhold til energioptimering. Mogens 

sender svar til dem.  

15. Datoer for rådsmøder det næste år (se bilag) 

Møderne afholdes som regel d. 3. onsdag i måneden. Dermed er mødedatoerne: 16. aug, 20. sept, 25. okt, 

15. nov, 20. dec., 17. jan, 21. feb., 21. marts, 18. april, 16. maj, 20. juni.    

16. Eventuelt  

Rebecca tjekker op på indskrivning af konfirmander (NB: Ikke alle går på Tved Skole!). Info sendes til 

Kristina, som får det på hjemmesiden og Facebook både før og efter sommerferien.  

17. Godkendelse af referat 

Godkendt.  

18. Næste møde onsdag d. 16. august 2017 

Punkter: aften- og fyraftensgudstjenester, dåbsfrie søndage, indkaldelse af vikarer 

Referat kl. 21.37 


