Referat af Menighedsrådsmøde
Onsdag den 21. juni 2017 kl. 18.00
Mødt var:
Menighedsrådsmedlemmer Kjeld Bruun, Dorthe Aarøe, Marianne Poulsen, Jeanie Bruun,
Karin Lundquist Hansen, Birgit Folden, Kirsten Nielsen, Jytte Madsen,
sognepræst Karen Holm Agersnap og kirketjener Lone Møldrup Pedersen.
Afbud fra: sognepræst Bente Bisgård Thomsen

Der var en del tilhørere – både frivillige og personale.
Dagsorden:
1. Eventuelle bemærkninger til dagsordenen.
 Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.
2. Godkendelse af referatet fra 10.05.2017
 Referatet godkendt uden bemærkninger.
3. Præsterne informerer siden sidst.
 Karen – også på Bentes vegne:
”Kirkelige handlinger siden sidst: Igen forholdsvis mange både bisættelser/begravelser.
Udflugter: Med kirkehøjskolen 20. maj. Klostervandring, interessant og hyggeligt men ikke
ret mange deltagere.
Sogneudflugt til Baagø – Kirsten orienterer? De to udflugter har muligvis ligget for tæt
Kirkehøjskolens udflugt faldt sammen med garderforeningens gudstjeneste, som Ulrik fra
Søndersø påtog sig
2. pinsedag: Fint at gå helt fra begyndelsen med menigheden i Veflinge, inkl. den første andagt.
Har ikke hørt at der skulle være problemer i at vi aflyste egen gudstjeneste = gjorde den i
Veflinge til fælles gudstjeneste
Præstemøde i Østrup. Oplæg af Marianne Hyldov om kommunikations strategier i sognet.
Ny bytteordning for nabopræsterne. Gunvor, Særslev, og Ole, Veflinge, ikke længere med i
vores bytteordning – Søndersø/Skamby/Vigerslev havde brug for forstærkning. Vi er nu 4
tilbage i vores gruppe – før kaldet ”Vestre Bogense” gruppen, som også er den der udgjorde
præstekollegiet ved kirkehøjskolen. Hele gruppen er kede af opløsningen/decimeringen og den
måde, ændringen er foregået på – nemlig uden, at vi blev hørt.
Stiftskonvent. I ”biskoppens time” blev vi orienteret om vores Fyns stifts forsøgsordning som
”fristift”. Man kan læse mere på DAP’en, men bl.a alternative administrationsordninger i
provsti / sogn samt mulighed for liturgiske forsøgs-ordninger
Supplerende kursus i hjemmeside og kalender afholdes i næste uge, hvorefter jeg forventer
at hjemmesiden kommer til at fremstå lige så godt som den gamle, samt at vi bliver gladere
for kaboo-kalenderen
Sangark og musik på anlæg ved store bisættelser / begravelser. Et par gange om året opstår
situationer ved bisættelser, hvor der er for få salmebøger. Kan vi som kirke tilbyde dem, der
ikke selv har overskud til det, at fremstille sangark? I udgangspunktet spørge om folk selv
vil/kan klare det og ellers påtage os opgaven – dette medfører også spørgsmålet om Lene har
tid til det? *

Det samme gælder, når folk gerne vil have spillet musik på anlæg ved bisættelser/begravelser. I
udgangspunktet må pårørende – børnebørn eller andre – selv downloade og administrere
musikken, men hvad gør vi der, hvor de ikke har den mulighed, men fx kun har en CD med det
ønskede nummer? vi har ikke længere CD anlæg i kirken men til gengæld jo et rigtigt godt
højtaleranlæg, hvortil man kan slutte smartphones og tablets.**
Stafet for Livet. Mail fra Bente.”
Bente beder os melde til hos hende, hvis vi kan deltage i Stafet for Livet.
*MR: Der er p.t. ikke er råd til nye sangbøger og de forholdsvis få gange om året, der er behov,
kan vi godt tilbyde at trykke salmerne”.
**MR: Må aftales med Klaus fra gang til gang. Der opfordres til, at man så vidt som muligt
gør brug af de faciliteter, kirken råder over. Hvis folk ønsker noget andet, må de selv sørge for,
at det er i orden og afprøvet i forvejen.
4. Økonomi – foreløbig godkendelse af budget 2018
2 relevante bilag var medsendt dagsordenen
 Foreløbigt årsbudget 2018 blev gennemgået.


Besparelse vedr. kørsel af plejehjemsbeboere til og fra gudstjenester på Søbo blev
drøftet indgående. Kjeld og Dorthe har tilskrevet de relevante i Nordfyns Kommune
angående problemstillingen. Dette bør være en kommunal opgave, således at udgiften
ikke afholdes af menighedsrådets budget.

5. Information fra div. udvalg – herunder nyt fra formanden
Kirsten/aktivitetsudvalget:
 Udflugten til Bogø var en succes – der var 32 deltagere.
 Sommeraktiviteterne er på plads.Koncerterne er i gang og har været pænt besøgt.
Kjeld:
 Kirkegårdspersonalet deltager i næste MR-møde, der er den 30. august.
6. Datoer for MR-møder i andet halvår af 2017
 Møderne afholdes onsdagene 30. august, 20. september, 1. november og 29. november
kl. 19.00.
7. Eventuelt
 Intet
Referent Jytte Madsen
05.07.2017

