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Vejlby Strib Røjleskov Menighedsråd
REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE
Dato: 20.03.18
Tilstede: Hans Graversen, Lydia Kragh-Hansen, Kenneth Hakala, Svend Aage Jensen, Marianne
Lykke Larsen, Karen Margrethe Junge, Hans Martin Hansen, Jens Otto Nielsen, Freddie
Rosenfeld, Jes Rønn Hansen, Søren Nørgård-Sørensen, Karen Urbak, Bente Nørgård-Sørensen
Afbud: Bente Luise Toft
DAGSORDEN / REFERAT
1. Indledning
Højskolesangbogen nr. 281: ”Som forårssolen morgenrød”
2. Bemærkninger til dagsorden
Ingen bemærkninger
3. Godkendelse af referat fra mødet 17.01.18
Ingen bemærkninger
4. Årsregnskab 2017
Gennemgang af årsregnskabet ved regnskabsfører Gunvor Schmidt
Drøftelse og godkendelse af årsregnskabet
Se delreferat
5. Orientering – siden sidst
Formand
Nyt fra provsti – PU møde 06.02.18 og 13.03.18
- PU har godkendt rammebeløb for honorarer til MR-medlemmer.
- PU er blevet ansøgt om midler til et undervisningsprojekt på CLAY. (Jais
Nielsen). Det er et projekt som skoletjenesten (Bogense-Assens) udarbejder,
men bliver stillet til rådighed for alle sogne i Middelfart provsti. (Der er bevilget
op til 50.000,- som skal dække udgifter til materialer og transport til Clay).
- Der arbejdes på fælles kordegn i Gl. Ejby kommune.
Indledende budgetsamråd 13.03.18
- Almindelig orientering fra provsten, som udtrykte en vis bekymring for de
faldende dåbs-procenter. Samtidig er der dog en stigende efterspørgsel efter
kirker og præster.
- Der blev orienteret lidt omkring budget 2019, og en budget-ramme som
formentlig bliver uændret.
- Et lille ”salgs-indlæg” omkring skoletjenesten, som flere i provstiet har benyttet
sig af. Der vil helt sikkert komme et forslag om, at provstiet skal deltage i dette
samarbejde på budgetsamrådet i august måned.
Registrering af Claus Berg Altertavler på Fyn (Vejlby kirke)
- Der vil komme en bog omkring Claus Bergs Værksted, og heri indgår den
middelalderlige altertavle i Vejlby Kirke.
Fastprisaftale på el i 2 år
- Aftalen medfører en mindre besparelse, og det er let tjente penge
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Det fælles kirkekontor i Middelfart
- Der er slået en stilling op på 15 timer ugentligt, og der er ansættelsessamtaler
den 4. april. Stillingen besættes snarest muligt. Det er Middelfart menighedsråd
der ansætter.
Ansøgning og svar vedr. betaling for vedligehold af frihedskæmper grave
- MR beholder forpligtelsen til at vedligeholde friheds-kæmper-graven.
Vedr. ”lockout”-situationen er information til medarbejderne overtaget af
kirkeministeriet, som giver medarbejderne besked via e-boks.
Kontaktperson
Førstehjælpskursus afviklet 30.01.18
Der var 8 deltagere og de havde en god dag.
I øvrigt blev det konstateret at vores hjertestarter talte ”svensk” men den er ved at
blive udskiftet til et mere forståeligt vokabular.
Marianne foreslår, at medarbejdere der har smartphone får installeret de to ”apps”
der hedder ”hjertestarter.dk” og ”alarm.dk”
Christel er begyndt på sit nye arbejde som medhjælper i Sognegården.
Kirkeværge
Vedr. tyveriet i Røjleskov kirke i sommer. En computer er blevet fundet i Fredericia,
og leveret tilbage til os – endda i fremmed taske.
Præsterne
Gudstjenesteplanen
Planen er gået i trykken til kirkebladet.
Præsterne havde et møde med alle kommunens praktiserende læger den 13. marts.
Det var et meget positivt møde hvor vi berørte mange fælles interesser.
Jes har sammen med Slesviske Musikkorps holdt 7 foredrag på skoler om
feltpræstetjenesten. Senest d.d. på Strib Skole med deltagelse af 250 elever fra
overbygningen.
”Fangekors-koncerten” blev ved en fejl annonceret i gudstjenesteplanen. Det var
uheldigt, da det var et arrangement med entre.
Medarbejderrepræsentant
Graverne har været på ”staudekursus”, som var nogle gode og inspirerende dage.
Kirkegården får pga. en medarbejders nedsatte arbejdsevne, refunderet 5 ugentlige
timer af kommunen. Pengene kan anvendes til vikar-dækning.
Vedr. de bevaringsværdige gravstedsminder: En af de bevaringsværdige gravsten på
Røjleskov kirkegård er ved at forvitre. MR mener at den skal bevares så længe den
kan, men at der ikke skal gøres en ekstraordinær økonomisk indsats herfor.
6. Udvalgene
Ejendomsudvalget:
Referat fra møde 13.03.18
Der blev penge til overs i 2017 fra puljen til synsudsatte arbejder bl.a. fordi vi fik
udbetalt midler fra Wanggaards Arv, og desuden blev nogle af projekterne udsat til i
år.
Der er kommet tilbud på renovering af toiletter på Strib Kirkegård. MR anbefaler det
lavestbydende tilbud.
Vedr. træskulptur på Vejlby Kirkegård. Forslag ”Sædemanden”, anbefales af MR.
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Vedr. info-skabe/tavler ved kirkerne. Der skal udover skabe også nye søjler til infotavlen ved Strib Kirke. Udvalget foreslår at tavlen i Strib placeres ved porten ned til
parkeringspladsen, da det er den indgang der bliver oftest anvendt. MR anbefaler at
man i første omgang udskifter info-tavlen ved Strib kirke.
Formanden for EU og JO har været til kirkegårdskonference med emnet om at lukke
kirkegårdene mere op for daglig brug.
Aktivitetsudvalget:
Referat fra møde 24.01.18
Det er gået godt med onsdagskirkerne, og folk er blevet bedre til at tilmelde sig.
Fangekors-koncerten var en stor succes med ca. 300 deltagere.
Friluftsgudstjeneste 2. pinsedage.
Sogneudflugt 2. juni går i år til Mariager og Hvidsten Kro.
Sommerkoncert den 19. juni i Vejlby Kirke med ”Haderslev Drengekor”.
Sangaften (højskolesang) til oktober.
Der arbejdes med en ”solnedgangs-gudstjeneste” i august på Nordstranden.
Byggeudvalg 1
a) Vejlby kirke – teknisk notat og prisvurdering fra C & W Arkitekterne modtaget drøftelse og beslutning om videre forløb
Arkitekt og ingeniør indkaldes til møde med udvalget, således at man får en indikation
af hvad der er nødvendigt i det meget bekostelige projekt.
b) Røjleskov kirke – konsulentrapporter modtaget - vi afventer endelig godkendelse fra Stift
Konsulentrapporter gør MR opmærksom på nogle tekniske og arkitektoniske ting
omkring undertaget, men anbefaler i øvrigt projektet.
Byggeudvalg 2
Vejlby præstegård – status på renoveringsprojektet
Renoveringen går nogenlunde planmæssigt.
Udsmykningsudvalget:
Referat fra møde 22.02.18
D.d. har der været besøg af to kunstnere, som skal hænge noget op. Det skal hænge
indtil 1. august. Det hænges op 5. april.
7. Gudstjenestens liturgi
Hvilke alternativer er der? og hvad kan Menighedsrådet bestemme?
Ref. Menighedsrådsloven § 38
MR beslutter at nogle af de punkter som præsten skal have menighedsrådets
samtykke til at ændre, tages op på kommende menighedsrådsmøder. Ved næste
møde drøfter vi eventuelle ændringer af ”ind- og udgangsbønner”. Alle er velkommen
til at komme med forslag.
8. Eventuelt
Christel er begyndt som medhjælper i Sognegården. Kig gerne forbi og hils på vores
nye medarbejder.
”Ny Kirke i Strib” - på et tidspunkt kommer det på dagsordenen
Referent: Jes

