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Vejlby Strib Røjleskov Menighedsråd
REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE
Dato: 24.05.18
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, Hans Martin Hansen, Hans Graversen
Afbud: Karen Urbak
DAGSORDEN / REFERAT
1. Indledning
Velkomst med afsyngning af ”Nu lyser løv i lunde” (310 i Højskolesangbogen)
2. Bemærkninger til dagsorden
Ingen bemærkninger til dagsorden. Der kom et bilag den 23. maj fra byggeudvalget
Vejlby Præstegård.
3. Godkendelse af referat fra mødet 25.04.18
Referatet er godkendt
4. Orientering – siden sidst
Formand
Nyt fra provsti – PU møde 16.05.18
• Referat ligger på DAP
• Slutregnskab på Sognegårds-tilbygningen er godkendt af PU. (ca. 3000,- kr.
overført til drift)
• Ansøgning om nyt tag til Vejlby Kirke. (Ekstra anlægsbevilling på 3 mill. både i
2019 og 2020). Materialet er sendt til PU’s bygningssagkyndige (Ganzhorn) til
udtalelse.
• Kalkningsudvalget: Ny formand er Gunner Lorentzen, Fjeldsted-Harndrup.
Freddie Rosenfeld er stadig dette MR’s medlem af udvalget.
• GIAS-taksterne skal sandsynligvis genberegnes. Der arbejdes fra PU’s side på
at finde en person der kan hjælpe med at lave disse store beregninger.
Ny databeskyttelsesforordning – databehandleraftale og genudpegning af personer med adgang til
lønsystem m.v.
• På DAP kan man se hvem der er lavet databehandleraftaler med. (Brandsoft og
Kirkelig Mediecenter) Der er også lavet aftaler med regnskabsfører Ole Nielsen.
• Der er sket en genudpegning af personer med adgang til data.
• MR talte lidt om, hvorledes databeskyttelsesforordningen skulle praktiseres her.
Der skal bl.a. ikke oplyses navne på kirkelige handlinger i kirkebladet mere.
Jens Otto skal have placeret nogle mapper i kirkebogsboksen, som er aflåst.
Kontaktperson
Der har været afholdt et medarbejdermøde 23. maj. Mødet havde en uformel form. På
medarbejdermødet var der en god samtale om mange ting. Der skal laves APV, og det
er så småt i gang.
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Kirkeværge
Ventilationen er nu i orden. Måske skulle man ikke bruge alm. tape på foldedørene.
Præsterne
Bente fremviste prøver på strikkeklubbens dåbsklude, som vi nu er begyndt at tage i
brug til barnedåb i vores kirker. Bente skriver lidt om det i kirkebladet.
Bente har fået studiedage i uge 24, for at arbejde mere med ”fattiggårdsprojektet” i
Svendborg. MR vil gerne støtte projektet med en bus til ”sogneudflugt”.
Gudstjenesteplan frem til oktober er lavet. Kenneth Hakala gør opmærksom på, at der
er meget få 10.30 gudstjenester i Røjleskov kirke.
Jes gør opmærksom på, at der stadig er meget varmt på kontorerne. Det er særligt et
problem, når der er gæster til samtale, hvor døre og vinduer bør lukkes.
Jes og Bente bytter udvalg, således at Jes indgår i aktivitetsudvalget efter
sommerferien, og Bente Toft indgår i ejendomsudvalget efter sommerferien.
Jes oplyser at han fra 1. juni 2018 indberetter bestillinger på kirkelige handlinger
(undtagen bisættelser/begravelser) på Brandsoft-kalenderen, hvorfra oplysninger kan
hentes. Oplysninger om bisættelser/begravelser meddeles fortsat med mail til alle.

Medarbejderrepræsentant
Der er flere medarbejdere på kirkegården der er/bliver sygemeldt og Jens Otto har
behov for at ansætte vikar, og det vil MR gerne bakke op om.
Gravermedhjælpere er begyndt at arbejde i ”rotation” på kirkegårdene.
Der er kommet bord-bænke sæt til kirkegårdene. De er meget flotte og dem er vi
glade for.
Kirkesangere og organister udtrykker tilfredshed.
5. Udvalgene
Ejendomsudvalget:
Orientering om de større arbejder
• Der er fuld gang i ombygningen af toilettet på Strib Kirkegård. Toilettet bliver
handicap-venligt.
• Der er bestilt en ny informationstavle til Strib kirke, og nye plader til tavlerne i
Røjleskov og Vejlby. Jes er ansvarlig for at få informationstavlerne layoutet
sammen med Kristine.
• Det udgåede træ foran våbenhuset i Vejlby bliver i næste uge omdannet til en
træskulptur. Vi afslører skulpturen umiddelbart efter højmessen i Vejlby kirke
den 10. juni. Bente Toft og Jens Otto laver noget til kirkebladet om den
begivenhed.
• Udvalgsformanden har modtaget et brev med anmodning om, at der bliver
opsat lidt mere komfortable bænke på kirkegårdene. Udvalget vil overveje
indkøb af nye bænke.
• De bord-bænkesæt vi nu har fået på hver kirkegård bør placeres på fliser, da
det er for tungt at flytte dem, hver gang græsset skal slås.
Indkaldelse til syn torsdag den 7. juni 2018
Der findes en ny dato, da flere ikke kan. Og den nye dato bliver onsdag den 6. juni
2018.
Aktivitetsudvalget:
Referat fra møde 02.05.18
Friluftsgudstjenesten 2. pinsedag forløb fint.
Sogneudflugten 2. juni er også fuldt booket.
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Der er kirkefrokost i Strib kirke 27. maj 2018.
Sommerkoncert 19. juni i Vejlby Kirke med Haderslev Domkirkes Drengekor.
Der er kirkekaffe til forskellige 9.00 gudstjenester i juni måned.
Guitarkoncert med Mikkel Andersen i Strib kirke den 21. juli kl. 20.00
Foredrag med Karen Rønn Hansen om ”Camino” den 11. september.
2.-4. juli laver Helle og Kristine ”minimusical” med børn.
Læsegruppe
Der bliver kun én høstgudstjeneste-frokost i år, og det bliver i Røjleskov 9. september
efter høstgudstjenesten kl. 10.30
Byggeudvalg 1
a) Vejlby kirke – PU ønsker en vurdering fra provstiets bygningssagkyndige af ideoplægget
• Udtalelsen fra den bygningssagkyndige er modtaget. MR må afvente PU’s
udtalelse/svar vedrørende den bygningssagkyndiges rapport.
b) Røjleskov kirke – Stiftets godkendelse modtaget – opstart efter sommerferieperioden
• MR har intet at tilføje.
Byggeudvalg 2
Vejlby præstegård – status på renoveringsprojektet
• Notat fra byggeleder modtaget som bilag. Man er d.d. begyndt med køkkenet.
6. Gudstjenestens liturgi
Alternative liturgier
Formanden læste lidt op af artikel fra Jyllandsposten, der konkluderer at en meget
stor del af befolkningen stadigvæk bruger folkekirkens ritualer i løbet af et år (76 %)
pkt. 2) Anvendelse af syndsbekendelse og absolution i gudstjenestens indledning. Der
var en længere drøftelse af tradition og brug og konklusionen er, at vi ikke anvender
disse led i vores gudstjenester, selv om enhver døbt er velkommen til at anvende
ritualet i privat skriftemål med et andet menneske.
7. Udlån af Vejlby kirke
Henvendelse fra menighedsrådet i Middelfart om lån af Vejlby kirke til bryllupper, som bliver bestilt
i den periode, hvor Middelfart kirke er lukket grundet renovering. Perioden er fra 1. maj 2019 og
mindst 1 år frem i tiden.
Menighedsrådet vil gerne udlåne Vejlby Kirke til dette formål. Rengøring osv. aftales.
8. Økonomi
Kvartalsrapport pr. 31.03.18 med bemærkninger
Der er et lille driftsunderskud som bl.a. skyldes hegn ved Vejlby Præstegård.
Rapporten er taget til efterretning.
Oplæg til foreløbigt budget 2019 - ønsker om ændringer i forhold til budget 2018
Rammen 2019 er ca. 72.000 kr. mindre end i 2018, fordi der ikke længere skal
aflønnes en præstesekretær.
Det foreløbige budgetbidrag er godkendt af MR og afleveret til økonomiportalen den
24. maj 2018 kl. 08.35.
9. Eventuelt
Intet
Referent: Jes

