
Referat fra menighedsrådsmøde onsdag d. 6. december 2017 kl. 19.00 i Kirkely 
 

Til stede: Randi Hedelund Jeppesen, Helen Raahauge Hansen, Benita Sylvest Espensen, Cindie Østertoft, 

Rebecca Aagaard-Poulsen, Pernille Smith 

Afbud: Eva Kristina Mikkelsen, Mogens Arnfeldt, Jette Holm Chistensen, Anette Christensen 

 

1. Dagsorden godkendes 

Dagsorden godkendt 

2. Præsten orienterer 

Rebecca orienterer om Julens gudstjenester, der vil den 24/12 være tre gudstjenester i Tved Kirke 

henholdsvis kl. 11, 13 og 15. De to første gudstjenester vil være børnegudstjenester. Der vil være nytårskur 

d. 1/1 kl. 16, der vil efterfølgende være kransekage i våbenhuset. 

Rebecca vil gerne arrangere et foredrag for konfirmanderne med en tidligere nynazist. Fokus vil være 

gruppe pres og hvordan man lærer at sige fra.  

3. Formanden orienterer 

Der har fra kirkeministeriets side været ønske om, at landets menighedsråd skulle registreres som ejere af 

kirke og kirkegård. Dette er dog ikke endeligt afgjort og vi gør således ikke yderligere.   

4. Kontaktpersonen orienterer om Kirkely og personale 

Der har været personalemøde med de ansatte. 

Meninghedsrådet har pr. 1/12 ansat Bent til at varetage forskellige funktioner i Kirkely i forbindelse med 

konfirmander, fællesarrangementer m.m. 

Der er behov for en vaskemaskine til Kirkely, Helen undersøger dette. 

I forhold til annoncering i avisen kommer der endnu en annonce i, dog en mindre.    

5. Lydanlæg og skærme i kirken 

De tilbud som er indhentet diskuteres. Der er enighed om, at det især er lyden som er vigtig således at alle 

kan høre prædiken. Endvidere finder rådet det vigtigt, at der bliver mulighed for at afspille musik.  

Da Mogens og Kristina er fraværende træffes der først en beslutning ved næste møde. 

6. Begyndende digitalisering af gravstedsregistrering 

Der er fra stiftets side ikke krav om digitalisering. Menighedsrådet har dog et ønske om digitalisering, da 

dette vil lette arbejdet og minimere fejl. Cindie vil undersøge nærmere. 

7. Indkøb af salmebogstillæg 

Det vedtages at der indkøbes salmebogstillæg. 

8. Portvin og saftevand til nadver 

Det vedtages at der til nadver skænkes både portvin og saftevand.  



9. Status på dåbsklude 

Der er allerede produceret en del dåbsklude og de er klar til ibrugtagning. Man er velkommen til at deltage, 

gruppen mødes hver anden mandag kl. 14-16. 

10. Strategidag d. 27. januar 2018 kl. 9-13 

Menighedsrådet vurderer, at der ikke er behov for at tilknytte en konsulent. Dagen skal bruges på, at få 

lavet et årshjul som også fremadrettet kan bruges som skabelon. Randi tager styring på dagen.  

Personalet opfordres til at deltage i strategidagen, der gives ikke løn herfor. 

11. Eventuelt  

Der diskuteres hvorvidt der skal laves en fast krog i loftet til adventskransen. Næste år skal der i god tid 

besluttes hvordan kransen skal se ud, og hvor den skal hænge.  

 Der er spurgt ind til om der fremadrettet vil være 3 og 5 års dåb. Dette kan behandles på strategidagen. 

Menigheden har reageret positivt på, at der nu er lys på kirken.  

Fremadrettet meldes afbud til menighedsrådsmøder kun til Randi idet Bent sørger for forplejning. 

12. Næste møde onsdag d. 3. januar 2018.  

Punkter til næste møde 

1. Rådighedsbeløb til lønforhandling 

Til beslutning 

2. Lydanlæg 

Til beslutning 

13. Godkendelse af referat 

Referatet godkendes 

 

 

Mødet sluttes kl. 21.41 


