Referat af menighedsrådsmøde, Onsdag d. 11. september 2019 kl. 19.00
Afbud:

Erik, Hans Kurt,

DAGSORDEN:

REFERAT:

Godkendelse af dagsordenen
Godkendelse af referat fra 12.
aug. 2019

Godkendt
Godkendt

Nyt fra Formanden:
Mødet på NFE om vores kirkegårde – hvordan gik det?
Besøg af Kirsten Eliasen:
Danmarks kirker
Budgetsamråd Skamby 7/10
kl. 19.00
Parkering på pladsen foran
Særslev kirke
Det fældede kastanjetræ …
Skab til klinkepung

Nyt fra præsten:
1. 1. Arrangementer i nærmeste
fremtid:
2.
12. sept. Planlægning af kirkehøjskole for foråret: Ønsker ?
Emner?
13. sept. Nørkle-café opstart:
Løse ender ? (udover dem på
garnnøglerne!)
18. sept: Visionsdag: Tine og
Connie planlæger: Er der noget,
vi skal forberede?
26. sept. Open by night:
Forplejning? Annoncering?
28. sept. Melby Loppemarked m
gudstjeneste kl. 9.30
28. sept. Landemode i Domkirken
29. sept. Høstgudstjeneste: Kirkepyntning? Kirkekaffe – noget
ekstra?
4.-6. okt.: Kirkemusikfestival i
Hårslev – program til uddeling

Et godt møde på efterskolen – og pænt fremmøde, ca. 30.
Interessant oplæg fra Tommy Christensen. Menighedsrådet
påtænker at holde orienterende møde på et senere tidspunkt.
Nationalmuseet er i gang med beskrivelse af vores kirker til
bogserien ”Danmarks kirker”. Nationalmuseet tilbyder at holde foredrag i hver kirke, når bogen er skrevet færdig.
Erik, Hanne, Connie og Gunvor deltager.
Der laves skilt med ikon med ”P forbudt – brug P-pladsen”.
Det sættes i hver side i diget v. indkørslen.
Projektet udsættes til senere.
Klinkepung hænges op i kirken.

Tine bager og laver kaffe.

Connie uddelte to spørgeskemaer, som vi tager udfyldt med
til d. 18. sept. Bodil L. tager kage med.
Coritmokoret kommer kl. 18 til kirken. Hanne, Bodil K og
Bodil L. bager og laver kaffe. Annonce til ugeavisen.

Hanne aftaler vedr. kirkepynt med Finn. Bodil K. laver småkager.

3. 2. Ideer /planlægning til næste
kirkebladsperiode (december –
februar)

Overvej idé til vintermøde til næste gang. Gunvor følger op
på øvrige punkter.
Gunvor foreslog præstegårdsaftner/kirkeligt voksenarbejde.
Vi drøfter evt. videre på visionsdagen.

Nyt fra kassereren:

Nyt fra kontaktperson:
Opstart af nørklecafe

Nyt fra graveren:
Tilbud på kloakrenovering i
Ejlby
Tilbud på flagstang i Særslev
Toiletbygning

Bodil K
Ide katalog til kirkeblad

Fra fredag d. 13.september kl. 9.30 – fredage i ulige uger.

Udsættes til senere
Udsættes til senere
Menighedsrådet indbydes til møde med håndværkere, fredag
d. 27. september kl. 8.30

Afventer visionsdag og foredrag i kirkehøjskole. Et spørgeskema kan vi sende ud med marts-kirkebladet.

Evt.:
Kage/brød til næste møde
Onsdag 2. oktober

Bodil K.

Referent:

Gunvor Sandvad

Signeret af:
Hanne Kjemtrup
Bodil Lind
Connie Bang
Tine Høgstedt
Annette Kofoed
Bodil Knudsen
Svend Kæhlershøj
Thomas Jørgensen
Gunvor Sandvad

