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Vejlby Strib Røjleskov Menighedsråd
REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE
Dato: 25.04.18
Tilstede: Lydia Kragh-Hansen, Kenneth Hakala, Svend Aage Jensen, Marianne Lykke Larsen,
Karen Margrethe Junge, Jens Otto Nielsen, Freddie Rosenfeld, Jes Rønn Hansen, Søren NørgårdSørensen, Bente Nørgård-Sørensen, Bente Luise Toft
Afbud: Hans Martin Hansen, Hans Graversen, Karen Urbak
DAGSORDEN / REFERAT
1. Indledning
307 – ”nu blomstertiden kommer ” blev afsunget så godt som muligt.
2. Skole-kirketjenesten Nordvestfyn
Pædagogisk medarbejder Christina Holdt Saldern vil kort fortælle om skole-kirke tjenesten og
erfaringerne hermed i Assens og Bogense provstier. En orientering forud for ny afstemning på
budgetsamrådet i august 2018 om Middelfart provstis deltagelse i skole-kirkesamarbejdet.
Vi fik en fin præsentation af skole-kirke tjenestens muligheder. Menighedsrådet
anbefaler et ja til at indgå i samarbejdet.
3. Bemærkninger til dagsorden
Ingen
4. Godkendelse af referat fra mødet 20.03.18
Referat godkendt uden bemærkninger
5. Orientering – siden sidst
Formand
Nyt fra provsti – PU møde 04.04.18
”70 år med kvindelige præster” arrangement 28.04.18 - PU har givet tilskud hertil.
Opsparingskonti hævet
De forskellige konti er øremærket projekter ved Strib kirke.
Deltidsansættelse af kordegn pr. 01.05.18 i Vejlby Strib Røjleskov - Middelfart samarbejdet
Der er ansat en deltidskordegn for Vejlby-Strib-Røjleskov. Kordegnen Charlotte
Arenfeldt kommer til at dele kirkekontor med kordegnen i Middelfart.
Kontaktperson
Der indkaldes snarest til et nyt medarbejdermøde, da det sidste blev aflyst pga.
sygdom.
Kirkeværge
Ønske om glutenfri oblater. Der bestilles en prøve
Præsterne
Konflikt – frustrerende at det ikke er afklaret for alle parter.
Jes beklagede den høje temperatur på sit kontor, og bad om at der måtte komme
service på ventilationsanlægget.
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”Julepynt”. Præsterne kunne godt tænke sig en opgradering af julepynten.
”Udsmykningsudvalget (udvidet med Kenneth Hakala, og JO) ” prøver at gøre sig
nogle tanker om, hvad der kan gøres, og hvad der er muligt.
Medarbejderrepræsentant
Kirkesangerne fordeler tjenesterne på en fin måde imellem sig.
Helle Sørensen var glad for sin forårskoncert med børnekoret, og det var også en god
oplevelse.
Birgitte arbejder med 2. pinsedag og udstyr, højtaler og stole er bestilt.
Det går godt med Christel, og hun er en dejlig medarbejder i huset.
Der er mange ting i hus og kirke, der har fået et løft med Christels tilstedeværelse.
Der er lidt problemer med alarmen i Sognegården.
Projektet på Vejlby Kirkegård er ved at være færdig.
Altertavlen i Vejlby er blevet registreret i en ny bog om ”Claus Bergs Værksted”.
Plantet påskeliljer i ”Sogneparken”.
Den står på ukrudtsbekæmpelse og græsslåning fra nu af og indtil oktober.
6. Udvalgene
Ejendomsudvalget:
Orientering om de større arbejder
- Nye hynder i kirken
- Toilettet på kirkegården Strib er under renovering.
- Vandskade Vejlby Kirkegård
- Vejlby kirke reparation af tårn ved tagfod, defekt tagsten og puds
- Lofts-afblændingen i Sognegården er gået stykker – nyt søges
- Påskeliljer i ”Sogneparken”.
Aktivitetsudvalget:
Der er møde den 2. maj.
Byggeudvalg 1
a) Vejlby kirke – Notat fra udvalgsmøde med arkitekt 12.04.18
Udvalget anbefaler at sende rapporten videre til PU med ansøgning om bevilling af
finansiering i 2019 og 2020.
b) Røjleskov kirke – Vi afventer endelig godkendelse fra Stift. Ny rykker er afsendt
Godkendelsen er nu kommet. Vi forventer at gå i gang efter sommerferien.
Byggeudvalg 2
Vejlby præstegård – status på renoveringsprojektet. Referat fra byggemøde 17.04.18
Det går sin gode gang, på trods af det ”kaos” som uvægerligt vil opstå i sådan et
byggeprojekt.
Udsmykningsudvalget:
Aktuelt
- Der er hængt billeder op, som har pyntet på Sognegården.
- Der er forslag om, at der skal findes billeder/foto af de tre kirker, som får en
central plads. Det tager udvalget stilling til.
7. Gudstjenestens liturgi
Alternativer til indgangs- og udgangsbøn
MR godkender at præsterne ved gudstjenester anvender Seidelins ind- og
udgangsbøn, såfremt de ønsker det.
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8. Vedtægt for Aktivitetsudvalg
Drøftelse af 1. udkast til vedtægt for aktivitetsudvalget
- Ændring: §1: Præsterne sidder i udvalget 2 år af gangen.
- Ændring: §2: Udtrykket ”menighedsdannende aktiviteter” slettes.
9. Kommunikation
Stillingtagen til brug af Facebook, infostander, hjemmeside og Gudstjenestetider i ugeaviser
Bente og Jes prøver at udarbejde en kommunikationspolitik vedr. hjemmeside,
facebook, instagram og inforstander.
Formanden foreslår, at vi sætter vores gudstjenestetider i Vestfyns Ugeavis igen. Det
er menighedsrådet enig med formanden i.
10. Eventuelt
MR vil gerne være med i ”turistavisen” 2018.
Formanden vil gerne gøre opmærksom på ”konfirmandindsamling 2018” fra
Børnesagens Fællesråd, hvor det er muligt at søge konfirmandhjælp.

Referent: Jes

