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2021-2022 nr. 3 

Menighedrådsmøde torsdag d. 24. februar 2022 kl. 16.30 i Kirkely 

Afbud: Torben Kristensen, Tanja Grube Madsen, Rebecca Aagaard-Poulsen 

Fraværende: Lasse Arendt 

 

Dagsorden 
 

Referat 

Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt 

Arkitekten vedr. byggesag 

 

Stråtaget: Proceduren er på vej igennem de forskellige 

instanser. Reparationen forventes påbegyndt primo juni. 

Forløbet varer 3-4 uger. 

Kalkning af præstegården: Menighedsrådet vedtog, at 

proceduren igangsættes 

Maling af vinduer i præstegården: Menighedsrådet 

vedtog, at proceduren igangsættes. 

Kirken: Gangbroen skal opgraderes til Arbejdstilsynets 

gældende regler. Arkitekten vender tilbage med priser på 

arbejdet. 

Vinduerne skal kittes og males: Arkitekten indhenter 

tilbud inden for rådighedsbeløbet. 

Korbuen repareres i forbindelse med indvendig kalkning. 

Der skal tages kontakt til kalkningstjenesten mht. 

vejledning. Derunder skal fyringsenheden vurderes. 

Menighedsrådet tager kontakt til Kalkningstjenesten 

efter sommerferien. 

Bent Tager kontakt til murer vedr. skotrende og tagrende. 

Opmagasinering af materialer på kirkegården. Ønske om 

nye båse. Skal med på budget 2023. Kirkegårdsudvalget 

tjekker båsene. 

 

Næstformanden 

 

Intet 

Kirkeværgen 

 

Intet. Opgaverne er præciseret under arkitekten 

Sognepræsten 

Kirkesanger 

Sognepræsten er sygemeldt indtil 15. marts. Har meddelt, 

at kirkesangerens kontrakt er klar til underskrift. Hun 
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 forsøger selv at finde afløsning til konfirmander og 

morgensang. 

Kontaktpersonen 

Minikonfirmandlærer 

Skal være 2 timer à 20 gange forår 

og ditto efterår. Udbydes for bøn 

fra 3. klasse i Tved skole. 

Børnene hentes ved skolen og 

forældre afhenter  

Annonce på Jobnet (sekretæren) 

Aktivitetsudvalget 

Indstik til Ugeavisen 

er taget op igen. 

Ja/nej til deltagelse 

Se svar fra andre råd nedenfor 

Menighedsrådet accepterer tilbud nr. 2, hvis prisen er ca. 

55.000,00 pr. år for Tved Kirke. Rådet ønsker at vide, om 

prisen er ex. eller inkl. moms. 

Samarbejdsaftalen 

 

Sættes på næste møde som et af de første punkter. 

Kirkegården Marianne Hansen 

 

Afbud til i dag. Har meddelt, at hækklipning på Tved 

Kirkegård påbegyndes i næste uge. 

Eventuelt 

 

Mulig ændring af ugedag/tidspunkter for mhr. møder. 

Forslag om spisning kl. 18.30 og mødet begynder kl. 19.00 

Næste møde 

 

17. marts kl. 16.30 inkl. et stykke mad undervejs. 

Svarene på indstik i avisen 

14/2-22 Egense er også med. Gerne tilbud 2 

Venlig hilsen kordegn Jette Ørbæk Larsen 

Kære alle, 

15/2-22 I Sct Jørgens kirke er vi også med på en runde mere omend tilliden til Balle og resten af foretagendet ligger 

på et meget lille sted.  

Vi er også med på udgaven med det tykke papir.  

Thomas - Sct Jørgens.  

14/2-22 Hej 
Det er efterhånden en god historie, men vi er også med på at prøve det og vi har møde i næste uge, hvor vi 
godkender det endnu engang. Tilbud 2 virker bedst. 
mvh Carsten 
Øster Skerninge 
 

14/2-22 Tak for initiativet. 

I Sørup går vi gerne med i projektet igen. Vi synes også model to er bedst. 

Mh Hanne 
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10/2-22 Kære alle der har været involverede i projekt ”indstik i Ugeavisen” 

Som I ved, begravede vi projektet omkring juletid, at Uge Avisen pludselig kom med en merudgift, men 

henvisning til papir-problemer 

Anja Winter fra menighedsrådet i Sct. Nicolai samlede bolden op og gik til ledelsen i jysk fynske medier - ja 

det lønner sig at tage telefonen og ringe til øverste chef       

Det er endt med at Mads Salling, Regionschefen og altså Mogens Balles chef har tager over og her 

fremsendt følgende to muligheder. 

Jeg håber meget, at I har mod på at ”genoplive” indstikket, da jeg fortsat er af den opfattelse at det er en 

super god løsning.  

Håber I vil give jer tid til at overveje endnu engang  og melde tilbage til mig, gerne så hurtigt som muligt, 

hvor I står. 

Selv er jeg mest til tilbud 2 - 60 grams papir ser jeg for mig, som en rigtig god løsning. 

Det kunne været skønt om, vi kunne nå i mål - måske endda til en påskenummer - altså en ren 

opstandelse       

1: Vi kan godt leverer et 8 siders indstik, som er på 49 grams papir, og som kommer kvartfalset (foldet på midten) i 

avisen til det allerede fremsendte tilbud på kr. 364.754,- for 1 udgivelse pr. måned i 12 måneder. Ud af de 8 sider 

fremsender i de 7 sider, og vi udarbejder en forside. 

2: Vi kan godt levereret 8 siders indstik, som er på 60 grams papir, og som kommer som et almindeligt indstik i 

avisen. Dette er til en merpris på kr. 250,- pr. kirke pr. udgivelse, samlet kr. 1.750,- pr. udgivelse. 

Bedste hilsner Mette Jørgensen Sct. Nicolai  

 

 

Agenda januar 2022 

 

Emne Opfølgning 

Årshjul - Rebecca og Sofie 

 

 

Samarbejdsaftale - Lonnie? 

 

 

Koncert kontrakter? 

 

 

Rengøring af orgel? 

 

 

Status på forfaldne opgaver - 

Rebecca og Holger 

 

 

Minikonfirmand underviser 

 

Annonce på Jobnet 
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Underskrifter: Bent Rejnholt Holger Thomsen 

 

 

  Ingolf Rotbøll 

 

 

 Meiken Hammer  

 

 

 Lonni Aabye  

 


