
Referat af menighedsrådsmøde 
torsdag den 20. juni 2013 kl. 19.00 

Fremmødte: Kirsten Krab Koed, Mona Finderup, Ejvind Sørensen, Lene Lange, Marianne Fruergaard og 
Birthe Ømark. 

Afbud fra: Birthe Korsbæk og Leif Jensen.

Salme valgt af Lene.: Det dufter lysegrønt af græs.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt. 

2. Meddelelser fra
◦ Sognepræsten:

• Der skal laves ny gudstjenesteliste, og vi holder høstgudstjeneste, BUSK-gudstjeneste 
og afslutningsgudstjeneste med minikonfirmanderne, som vi plejer, og der indlægges 
også et dåbstræf. 
Efter dåbstræffet er der pølsehorn og pizzasnegle - eller lignende - i Sognehuset.

◦ Formanden:
• Der er kommet en henvendelse vedr. indsamling til indspilning af salmer. Vi ønsker 

ikke at bidrage.
• Ombygning af præstegården skal med på budgetsamråd i provstiet til september. 
• Vi har fået en henvendelse fra Kirkens Ungdomskor, som gerne vil låne Sognehuset 

den 8. og 9. august, hvilket vi giver lov til.
• Erik Jensen har sagt ja til, at vi holder friluftsgudstjeneste den 25. august. 

◦ Kassereren:
• Intet.

◦ Kirkeværgen:
• Er fraværende.

◦ Øvrige:
• Ejvind har talt med Jacob om korets sommerferie, og eftersom det er frivilligt, mener 

Jacob, at det er i orden at holde sommerferie fra maj.
• Marianne nævner, at Jacob har ønsket at få klaveret stemt, og dette er sket. Men 

fremover skal det gå via menighedsrådet.
• Mona efterlyste en slags manual til brug ved grundlovsarrangementet. Dette bør 

afklares til næste år. Emnet tages op på fællesmødet.

3. Mødedatoer for anden halvdel af 2013
Møder aftaltes til følgende datoer:
Tirsdag den 3. september kl. 19.
Onsdag den 23. oktober kl. 19.
Torsdag den 28. november kl. 19.
Tirsdag den 7. januar kl. 19.

4. Renovering af mur mod bageren (affaldsstativ)
Lene har talt med bageren, som ikke mener, det er et problem. Vi beslutter at få Søren Bertelsen til 
at vandskure og male muren samt affaldsstativet. 

5. Forslag til arrangementer
Rådet diskuterer forskellige emner, bl.a. foredrag ved f.eks. Birthe Korsbæk, Mona Finderup, Ragna 
Kolind samt Ruth Degn.
Vi finder en dato i uge 41 til foredrag med en af de lokale, og foredrag med Ruth Degn bliver 
eventuelt i januar. Ejvind forhører om pris ved Ruth Degn. 
Der bør også være plads til en sangaften med Lene og Mette, og det bliver tirsdag den 12. 
november kl. 19.

6. Friluftsgudstjeneste
a. Højttaler

Lån af højttaleranlæg er aftalt med Tommy i Hvilsom. 
b. Alter

Vi arrangerer et bord som alter med dug og blomster. Vi tager træstagerne med (eller 
hurricane stager), og Marianne sørger for blomster.

c. Opslag
Kirsten laver opslag, og Mona og Birthe hænger dem op.

d. Kaffe/kage
Folk sørger selv for tæpper, stole og kaffe. Menighedsrådet sørger for bradepandekager.

e. Sanghæfte
Vi beslutter at lave et sanghæfte ligesom til grundlovsfesten. Kirsten og Lene laver hæftet. 
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7. Forespørgsel fra Danmission om hjælp til arrangement
Danmission vil gerne holde et aftenarrangement i Sognehuset i efteråret, og det er helt i orden. Vi 
afventer en dato samt plan for arrangementet.

8. Arrangement i Houlkær den 7. september - oplysende arrangement
Vi kan læse om arrangementet på IT-skrivebordet, og melde tilbage til Lene, hvis vi ønsker at 
deltage.

9. Svar vedr. beklædning af kirkens ansatte
Lene har fået svar fra provstiet vedr. beklædning. Hvis de ansatte ikke får penge til tøj, kan man 
kun anmode om en bestemt påklædning.

10. Beslutningsdokument
Rådet diskuterer muligheden for at oprette en mappe med vedtagne beslutninger. Lene opretter og 
ajourfører en sådan mappe.

11. Eventuelt
Vagner Bjørn fylder 60 år, og vi beslutter at give en kurv til 300 kr. 

Der er lidt problemer med ankomst af kirkeblade til levering, og der må strammes op på 
procedurerne. Lene snakker med Jens Nielsen.

Den 24. august er der indvielse af den nye spejderhytte. 

Vi diskuterer muligheden for at oprette et slags frivilligt hjælpekorps, og vil sætte opslag op om 
dette. 

Underskrevet af:
Kirsten Krab Koed, Mona Finderup, Ejvind Sørensen, Lene Lange, Marianne Fruergaard og Birthe Ømark 
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