
Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 24. august 2021 kl. 16.30 – 
kirkesyn kl. 16 
 
Til stede: Kirsten Krab Koed, Jon Pugholm, Henrik Fjelsted, Kirsten Sørensen, Birthe 
Godthåb, Lene Braskø (referat), Michael Buus, Sonja Thougaard og Leif Jensen 
 
Afbud fra Birthe Ømark. 
 
1. Kirkesyn 
Inventarlister ved/i kirke og menighedshus ajourføres. 
 
2. Budget 
Stort set ingen afvigelser fra budget. 
 
3. Orientering fra  
a) Kirsten: 
• Er kontaktet fra Byfesten ang. Gudstjeneste ved Klejtrup sø ved Voldene, som 

finder sted 3. september kl. 19. 
• Valg af at afholde konfirmationen før sommerferien forløb godt. 
• Kirsten glæder sig til kirkegang uden coronarestriktioner med handsker. 
 
b) Leif 
• Intet. 
 
4. Friluftsgudstjeneste 
Menighedsrådet er vært ved kaffe og kage. Karin bager kage, og Henrik og Jon 
sørger for kaffe.  
Jon finder lydanlæg. 
Ingen altergang. 
Leif sørger for bord til alter.  
 
5. Høstgudstjeneste med frokost 
Lene bestiller mad fra Hersom til 35-40 personer. Det bliver en 3-retters menu, hvor 
noget af det skal være velegnet til børn.  
Vi mødes kl. 9 og pynter kirke og menighedshus. Henrik sørger for blomster m.m. til 
pynt.  
 
  



6. Opslag af organiststilling 
Der har været en del problemer i den forbindelse, da første opslag ikke gav nogen 
ansættelse, selv om vi i Klejtrup gerne ville have haft Kim Bernt.  
 
Næste opslag har givet 4 nye ansøgninger, men de skal først til samtale nu, selv om 
det var annonceret til at skulle afholdes i uge 30. Vi føler, der i øjeblikket er en del 
samarbejdsvanskeligheder med de andre menighedsråd. 
 
7. Faglig udflugt 
Er i øjeblikket aflyst. Vi tager senere stilling til, hvordan det evt. kan arrangeres.  
 
8. Julekoncert 
Julekoncert med Laura Kjærgård afholdes 19. december kl. 19.30. 
 
9. Eventuelt 
Susanne Bang Thygesen laver igen engleprojekt sammen med Brattingsborgskolen. 
 
Michael afholder MUS-samtale med Leif, hvilket Leif er med på. 
 
Michael orienterer om, at der mangler opdatering af menighedsrådets/kirkens 
hjemmeside. Han tager kontakt til Jens Kolind.  
 
 
Underskrevet af Henrik Fjelsted, Kirsten Krab Koed, Jon Pugholm, Kirsten Sørensen, 
Lene Braskø og Michael Buus  
 


