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Vejlby Strib Røjleskov Menighedsråd
REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE
Dato: 26.02.20
Tilstede: Jes Rønn Hansen, Svend Aage Jensen, Britta Bertelsen, Søren Nørgård-Sørensen,
Kenneth Hakala, Marianne Lykke Larsen, Lydia Kragh-Hansen, Bente Luise Toft, Jens Otto
Nielsen, Bente Nørgård-Sørensen
Afbud: Freddie Rosenfeld, Hans Graversen, Karen Margrethe Junge
DAGSORDEN / REFERAT
1. Indledning
262 ”Den blå anemone”
2. Bemærkninger til dagsorden
ingen bemærkninger
3. Godkendelse af referat fra mødet 21.01.20
Middelfart musikskole har i december fået lov til at låne Vejlby kirke – og ikke
”Middelfart kirke” som det fremgik af referatet. Referatet godkendt
4. Orientering – siden sidst
Formand
Nyt fra provstiet - PU møder 22.01.20 og 19.02.20
Ikke noget fra PU-møde den 22.01 der vedrører os.
Fra mødet den 19.02: Udgifterne til provsti samarbejderne om Kirke/Skoletjenesten
og Personalekonsulenten er fordelt med henholdsvis 250.000 kr. og 150.000 kr. til
Middelfart provsti.
Der er budget 2021 møde med PU for vores menighedsråds den 18. august kl. 15.0016.00.
Menighedsrådet havde forespurgt om provstiet var interesseret i et fælles
abonnement på materialer fra Danmarks Kirkelige Mediecenter, men det var der ingen
interesse for.
Husk mødet med biskoppen i Middelfart onsdag den 4. marts kl. 16.30. (Tilmelding til
formanden eller provstisekretæren)
Valgkursus den 24.02.20
Der er obligatorisk orienteringsmøde om menighedsrådsvalget den 12. maj.
Der er mange nye bestemmelser vedrørende den nye valgform med obligatorisk
valgforsamlingen, der skal afholdes den 15. september.
En væsentlig del af kurset omhandlede inspiration til rekruttering af kandidater til
valget.
Valgbestyrelsen mødes og planlægger inden den 12. maj.
Fremover indføjer vi et punkt på menighedsrådsmødernes dagsorden der hedder ”Valg
2020”.
Fastpris aftale på levering af el
Der er indgået aftale for alle installationer i Vejlby-Strib-Røjleskov sogne for ét år.
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Prisforhøjelse på regnskabsføring
Prisen stiger 1. april med ca. 14%. Vi tager en dialog om prisen med
regnskabsfirmaet i nærmeste fremtid.
Kontaktperson
Kontaktpersonen minder os om ”den gyldne kommunikations-vej” mellem
medarbejdere og menighedsråd.
Kirkeværge
Kirkeværgen udtrykte utilfredshed med den fremførte kritik på forrige
menighedsrådsmøde af rengøring i kirkerne og bad om, at kirkeværgen fremover
bliver kontaktet, hvis der er noget at udsætte.
Kirkeværgen nævnte, at hun havde oplevet lidt lydproblemer ved en bisættelse i Strib
kirke.
Præsterne
Der var god tilslutning til Bibelmarathon, og vi håber at dem der kom, vil holde ved.
Formen skal justeres lidt hen ad vejen.
Til ”dagligstuen” vil man gerne have en til at fortælle om ”tagprojekt” Vejlby kirke.
”Strikkeklubben” vil gerne lave et ”Grundtvig-salme-broderi-tæppe”
Nogle konfirmand-forældre har søgt om lidt hjælp til konfirmation. Menighedsrådet vil
gerne hjælpe i det begrænsede omfang, man har mulighed for det.
Medarbejderrepræsentant
Kirkegårdene er lidt udfordret af regnen i øjeblikket.
Hans Jørgen skal snart genansættes efter sin ”vinterfyring”.
Der er gang i omlægning af gravsteder på ”Den ny” kirkegård ved Vejlby kirke.
Kirkeværgen og graveren vil med jævne mellemrum inspicere kirkernes
rengøringstilstand.
FGU elev er stoppet.
Graver og formand for bygningsudvalget deltager i kirkegårdskonference i Nyborg
Der er intet nyt fra organister og kirkesangere.
5. Udvalgene
Ejendomsudvalget:
Aktuelt
Der er kommet nyt lydanlæg i Sognegården. Det fungerer godt.
Graver og udvalgsformand har haft besøg af en ”katafalk-sælger”. I den forbindelse vil
man også ”prøvekøre” katafalken i Middelfart.
Fugning af kirketårnet i Røjleskov; der er indkommet et tilbud på arbejdet – yderligere
tilbud afventes.
Trappen i Sogneparken er nu blevet repareret. Der mangler stadig lidt i forbindelse
med vandskaden/oversvømmelsen i kælderen i Vejlby Præstegård.
Derefter kan forsikringssagen opgøres.
Aktivitetsudvalget:
Aktuelt
Udvalget er lidt pressede af de mange deltagere til ”onsdagskirken”. Der eftersøges
nogle flere frivillige til at hjælpe med de praktiske opgaver. Øvrige arrangementer skal
give plads til forberedelserne ved store arrangementer.
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Byggeudvalget:
Vejlby kirke, nyt tag – orientering om arbejdets stade – byggemødet den 19.02.20
Der er rundsendt et byggemødereferat, hvoraf det fremgår hvor langt man er
kommet. Stilladser og presenninger har klaret februars uvejr ganske fint.
Der er byggemøde hver anden onsdag.
Andre udvalg:
Evt.
Medarbejder og MR-udflugt den 21. marts; udvalget oplyser at Slesvig Domkirke
desværre er lukket, men at der findes et godt alternativ. Ny program er udsendt.
Tilmelding senest 6. marts.
6. Gudstjenestens liturgi
Resume og evaluering af tidligere vedtagne mulige ændringer i liturgien.
Oplæg til liturgimødet i Middelfart provsti den 4. marts.
De punkter menighedsåret i årets løb har drøftet er refereret korrekt i bilaget og giver
ikke anledning til ændringer.
Pkt. 10 ”Anvendelse ved faste gudstjenester af ordningen for børnegudstjeneste på
højmessens plads” drøftes ved næstkommende menighedsrådsmøde.
7. Præstegårdsjorden i Vejlby
Drøftelse af den fremtidige forvaltning af de 4,79 ha jord.
Nuværende forpagtningsaftale udløber 31. december 2021
Menighedsrådets intension er at forespørge kommunen om, hvad der skal til for at
kunne etablere noget beplantning på arealet. (Formandens opgave)
Samtidig spørges menighedsrådet i Kauslunde om, hvilke erfaringer de har med
skovplantning. (Bente Toft spørger)
Endelig undersøges hvordan ”kirkeskoven” ved Humble på Langeland er etableret og
vedligeholdt. (Søren Nørgård-Sørensen)
8. Eventuelt
Biskoppen har givet en stående tilladelse til at anvende en række kollektbøger og
tillæg og den nye Bibel 2020
Lukket møde
9. Nye oplysninger i sag om afgørelse af gravstedsret (ref. forrige MR møde)

Referent: Jes / Svend Aage

