Referat af menighedsrådsmøde onsdag den 23. marts 2022 kl. 16.30
Til stede: Kirsten Krab Koed, Jon Pugholm, Henrik Fjelsted, Kirsten Sørensen, Birthe
Godthåb, Lene Braskø, Leif Jensen og Birthe Ømark
Afbud fra Michael Buus
1. Orientering fra
a. Kirsten
• Intet
b. Leif
• Der er kommet en ny flagstang op i stedet for den, der brækkede i stormen.
• Kirken trænger til grundig omgang kalkning. Vi har fået et tilbud på 35.000 kr.
for at skrabe den gamle kalk af og gøre klar til ny kalkning. Hertil kommer ny
kalkning. Firmaet kommer snarest og ordner det.
2. Orientering fra fællesmøde i Hersom, samt opfølgning
• Bjerregrav har haft babysalmesang og salmesang for børnehavebørn ved Laila
Trier, og de er glade for forløbene.
• Grundlovsudvalg: Der bliver lavet en aftale med et band til ca. 31.500 kr.
Henrik vil gerne hjælpe med at sætte telt op og tage det ned igen, samt
hjælpe med borde og stole.
• Studietur: Klejtrup menighedsråd beslutter at arrangere en tur bare for
Klejtrup menighedsråd, og det bliver lørdag den 3. september. Gode idéer
efterlyses, f.eks. Museum for Religiøs Kunst.
3. Nyt fra regnskab v/Sonja
Regnskabet for 2021 viser et overskud på 46.072,50 kr.
Regnskabet er afleveret den 23. marts 2022 kl. 13:43.
4. Minikonfirmander
Anna Rohde har kontaktet os vedr. underviser til minikonfirmanderne. Birthe Ø.
kontakter den pågældende, Susanne Bank, for at høre, om hun evt. er interesseret i
et forløb i Klejtrup i efteråret, ca. 10.gange.

5. Sommersang ved søen
Sommersang er planlagt til 15. juni 2022 kl. 19:00. Karin bager, og kaffen laves i
Sognehuset. Jon og Henrik arrangerer, og Birthe Ø. orienterer Søren og Britta
Laursen.
6. Orientering om kor og vores organist Dorte
Dorte er kommet godt i gang som organist, og er ved at etablere et kor – indtil
videre med 10 medlemmer.
7. Er tiden inde til genoptagelse af en ”Anderledes Gudstjeneste”?
Vi finder en dato i efteråret til afholdelse af en sådan Gudstjeneste.
8. Evt. Gudstjeneste ved søen i august
Vi vil forsøge at finde en dato sidst i august til en sådan Gudstjeneste.
9. Koncerter til efteråret / Jul
Der er koncert med Ann Mette Elten den 27. oktober 2022.
Den udsatte koncert med Laura Kjærgaard er betalt, og forsøges afholdt i
begyndelsen af december.
Jon forhører, om Clemens Knejterne evt. har plads i kalenderen til en koncert midt i
september.
10. Jordareal nord for kirken
Jon har talt med Torben Bailey, som siger, at skolen gerne vil være med til at lave et
areal med vilde blomster. Mette og Lars Nielsen, som ejer jordstykket, taler med
Torben Bailey fra skolen om projektet.
11. Eventuelt og næste møde
Vi holder kirkesyn den 8. juni kl. 16:00, og vi mødes ved kirken.
Der er efterfølgende menighedsrådsmøde i Sognehuset kl. 17:00.
Eventuelt – intet.
Underskrevet af Kirsten Krab Koed, Henrik Fjelsted, Jon Pugholm, Kirsten Sørensen,
Lene Braskø og Birthe Ømark.

