
Referat af menighedsrådsmøde onsdag d. 25. oktober 2017 kl. 18.30 i Kirkely 
Til stede: Randi H. Jeppesen, Cindie Østertoft, Pernille B. Smith, Mogens Arnfeldt, Benita Espensen, Helen R. 
Hansen, Eva Kristina Mikkelsen, Rebecca Aagaard-Poulsen, Ida Hovalt (til og med punkt 4)  

Afbud: Julie Drabe, Jette Christensen, Anette Christensen  
 

1. Dagsorden godkendes 

Godkendt med tilføjelse af et nyt punkt 12: Lønforhandling (lukket punkt) 

2. Præsten orienterer 

Halloween fredag d. 27. okt.: Konfirmander og minikonfirmander har skåret græskar. De der kan, må gerne 

hjælpe med oppyntning i kirken fredag kl. 11.  

Allehelgen d. 5. nov.: Cellist booket. Sekretæren booker organist. 

Der har været flere forespørgsler ang. babysalmesang. Randi undersøger, om det er muligt at finde midler 

til at ansætte en kirke-kulturmedarbejder.    

3. Formanden orienterer  

Syn og skøn: Vi skal være opmærksomme på bevilling til gangbroen i præstegårdshaven. 

Vejkirker: Vi vil gerne være med i brochuren. Kristina sætter det i værk.  

Sankt Nikolaj-tjenesten: Vi gør, som vi plejer. Benita tjekker op og giver besked videre.  

4. Årshjul for aktiviteter i rådet og kirken 

Friluftsgudstjeneste: sidste søndag i august kl. 10.00 

Julekoncert: første tirsdag i december kl. 19.00 

Morgensang: første onsdag i måneden kl. 9.00. Alle måneder undtagen juli.  

Sogneudflugt: første onsdag i september efter morgensang.  

Ungdomsgudstjeneste (fx pop eller rock): hverdagsaften-gudstjeneste i marts 

Halloween: sidste fredag i oktober 

Høstgudstjeneste: fjerde søndag i september. Kl. 14.00 med efterfølgende kaffe (børnegudstjeneste)   

Fastelavn: fastelavnssøndag kl. 10.00 med efterfølgende kaffe og fastelavnsboller. 

Børnegudstjeneste: Første søndag i advent kl. 16.00 med efterfølgende spisning i Kirkely 

Børnegudstjeneste: Palmesøndag kl. 16.00 

Ekstra musik til følgende gudstjenester: Skærtorsdag, Langfredag, Allehelgen. Organisten udarbejder 

opdateret program/ønskeliste i samarbejde med sognepræsten.  

Hverdagsgudstjenester: eventuelt én gang i kvartalet, eksempelvis kl. 17.00 eller 19.30.  

Dåbsfrie søndage: sidste søndag i måneden.  



Menighedsrådsmøder: første onsdag i måneden. I juli er der intet møde. I august afholdes mødet første 

onsdagen efter skolernes sommerferie er slut.   

5. Forsøg i folkekirken ang. økonomi og samarbejder på tværs af menighedsråd 

 Vi ønsker ikke at deltage.  

6. Værelser på loftet i præstegården 

Vi sætter gang i projektet inden for den beløbsramme, der er angivet i syn- og skønsrapporten.    

7. Tilmelding og betaling til arrangementer 

Man er først tilmeldt et arrangement, når man har betalt enten kontant på kontoret eller via mobilepay.  

8. Menighedsmøde i november planlægges 

Menighedsmødet afholdes i forbindelse med menighedsrådsmødet d. 15. november kl. 18.00-18.30. Randi 

forbereder info om visioner og aktiviteter, Benita forbereder info om økonomi. Kristina annoncerer det.  

9. Gaver 

Vi opfordres til at huske at medbringe en erkendtlighed til oplægsholdere.  

10. Dåbsklude 

Vi har mødtes tre gange indtil videre. Der møder 8-10 personer op hver gang. Lige nu mødes vi kl. 14-16, og 

det er lidt besværligt i forhold til at én fra menighedsrådet kan nå at møde op og låse dem ind. Vi spørger, 

om gruppen vil være indstillet på at flytte mødetidspunktet til kl. 15-17. Alternativt kunne vi spørge én fra 

gruppen, om vedkommende vil lukke gruppen ind.  

Strikke-damerne er meget produktive, og derfor vil Kristina søge fondsmidler til indkøb af garn, så vi 

muligvis kan udvide uddelingen af dåbsklude.  

11. Skamler til børnekor 

Helen indkøber skamler, der kan stables.  

12. Lønforhandling – lukket punkt.  

13. Strategi for sociale medier 

Vedtaget. Tilladelse til foto og kørsel inkorporeres i diverse tilmeldingssedler.   

14. Eventuelt  

Der er installeret ny router i præstegården.  

Auktionen fra høstgudstjenesten har udløst en donation på 385 kroner til Danske Hospitalsklovne.  

15. Godkendelse af referat  

16. Næste møde onsdag d. 15. november 2017 kl. 19.00 
Punkter: Budget godkendes, konstituering, evaluering af sekretærens timetal.   

Årshjul skal på dagsordnen i december, hvor vi plotter de rådsmæssige punkter ind.  

Referat afsluttet kl. 22.29.  


