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Vejlby Strib Røjleskov Menighedsråd
REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE
Dato: 30.11.17
Tilstede: Hans Graversen, Lydia Kragh-Hansen, Kenneth Hakala, Svend Aage Jensen, Jes Rønn
Hansen, Marianne Lykke Larsen, Karen Margrethe Junge, Bente Luise Toft, Bente NørgårdSørensen, Søren Nørgård-Sørensen, Hans Martin Hansen
Afbud: Karen Urbak, Jens Otto Nielsen, Freddie Rosenfeld
DAGSORDEN / REFERAT
1. Indledning
Afsyngning af højskolesangbogens nr 213: ”Vær velkommen Herrens år”
2. Bemærkninger til dagsorden
Intet
3. Godkendelse af referat fra mødet 25.10.17
Referatet godkendt
4. Orientering – siden sidst
Formand
Nyt fra provsti – PU møde 14.11.17 med svar på vore ansøgninger
Vores lille projekt med maling i Strib kirke skulle først godkendes i Stiftet, og det er
allerede sendt til høring (Nationalmuseet), men vi regner med, at det kommer i orden
inden jul.
Projektet med toilettet skal ikke sendes nogle steder hen.
Til de øvrige projekter har vi fået godkendt at anvende pengene til de respektive
formål.
Dato for indledende budgetsamråd 13. marts 2018. Endelig budgetsamråd 28. august
2018
Prisstigninger på GIAS på 1½ %, så de priser følger vi.
Fødselsdagsgave til biskoppen
Her fra MR er beløbet indbetalt (1785, kr)
Biskoppens nyhedsbrev
Det nye er, at præster er bemyndiget til at foretage vielser udenfor kirkens rum
Invitation til konfirmand-træf ultimo januar.
Hjertestarter på plads – tilbud om kursus
Hans Graversen finder en dato for medarbejderne, så et kursus kan afholdes i januar.
Alle medarbejdere bedes deltage.
Svarbrev til en gruppe beboere i Røjleskov sogn
Brev til beboerne er skrevet.
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Kontaktperson
Angående den nye stilling i Sognegården er der udarbejdet en stillings-annonce, der
er sendt til stiftet. Ansøgningsfrist 20. december. Samtaler 11. januar 2018.
Kirkeværge
Kirkegårdsvedtægt er udarbejdet i samarbejde med Jens Otto
Præsterne
Herunder forslag til ændring af praksis omkring lørdagsdåb
MR godkender præsternes ønsker om, selv at kunne få lov til at placere lørdagsdåb.
(Max 6-8 om året)
MR godkender at man indkøber nogle opskrifter til ”dåbsklude”-projekt, som man
måske kunne få fremstillet til dåb.
Projekt med et ”staudebed” på kirkegården, passet af ældre i sognet, kan sættes i
værk efter aftale med Kirkegårdslederen.
Jes skal – hvis det ellers til den tid stadig er politisk tilslutning til missionen –
udsendes som feltpræst fra medio januar til medio september til 2019.
Medarbejderrepræsentant
Grandækningen skulle være klar til 1. søndag i advent, ligesom kirkerne er det med
lys inde og ude. En gravermedhjælper er vinterfyret som sædvanlig fra 31.12.17 til
medio marts 2018.
Penge til medarbejdernes julefrokost bevilget. (200,- kr. pr. person).
5. Udvalgene
Ejendomsudvalget:
Nyt hegn til Vejlby Præstegård bestilt. (Stålmåttehegn). Hegnet opsættes ultimo
januar 2018. I samme ombæring ryddes området (1 meter indenfor hegnet) for krat,
vedbend etc. Den gamle egetræslåge rettes op.
Maling af sognemedhjælperens kontor sat i gang. I samme ombæring bevilges nye
gardiner.
To tilbud er ved at blive indhentet på sammenlægning af de to toiletter på kirkegården
i Strib.
Den sidste stormskade på kirketårnet i Strib skyldes rustne murbindere. Det kan
repareres indefra.
Maling af Strib kirke: Man bør overveje at få skiftet hynderne i Strib kirke, da de er
ved at smuldre.
Der er indkøbt LED-pærer til lysekronerne i Strib kirke - og de er taget i anvendelse
uden at nogen har bemærket det.
Aktivitetsudvalget:
Der er kor-koncert (Caramba-koret) den 12. december i Strib kirke med efterfølgende
samvær i Sognegården.
Byggeudvalg 1
Vejlby kirke – nyt tag / Røjleskov kirke – renovering af kapel- og toiletbygning
Der bliver en total renovering af kapellet ved Røjleskov kirke. Projektbeskrivelse er
vedlagt. Prisoverslag forventes inden jul 2017.
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Vedr. taget på Vejlby kirke vil der blive forsøgt arrangeret møde med rådgiver Martin
B. Jonø fra C & W Arkitekterne den 12. december efter kl. 10.
Byggeudvalg 2
Vejlby præstegård – renovering
Projekt omkring udvidelses af køkken ved sammenlægning af små rum og renovering
af toiletter og badeværelse.
Vedr. energi en løsning som inkluderer varmepumper eller kombination af
varmepumpe og gaskedel med større varmtvandsbeholder. Prisoverslag forventes
inden jul 2017.
Udsmykningsudvalget: (Bente T, Jes, Karen Margrethe, Bente N-S)
Udvalget mødes… snarest
Andre udvalg: (Trivselsudvalg og kirkebladsudvalg)
Søren Nørgård-Sørensen vil gerne hjælpe til med kirkebladsarbejdet og indtræder
derfor i kirkebladsudvalget.
6. Personale
Forslag om ændring i stillingsbetegnelser –
1) Sognemedhjælper ændres til Kirke- og kulturmedarbejder
Forslaget er forkastet
2) Ny medhjælperstilling bliver til Sognemedhjælper
Forslaget er trukket tilbage. En anden betegnelse findes.
Status på ny medhjælperstilling i Sognegården
Ansøgningsfrist 12. december. Samtaler primo januar.
7. Kollektlisten 2018
Ændringsforslag i forhold til kollektliste 2017
Juli/August: Begge måneder går indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
8. Kirkegårdsvedtægten
Godkendelse af opdateret kirkegårdsvedtægt
Ingen bemærkninger til den nye kirkegårdsvedtægt.
De ting fra den gamle kirkegårdsvedtægt (tillægget) der vedrører plejeplanen
overføres til denne.
Vedtægten er godkendt uden yderligere bemærkninger og vil blive fremsendt til
provstiudvalgets godkendelse.
9. Mødekalender 2018
Godkendelse af forslag til mødekalender 2018
FU-mødet i uge 42 ændres til torsdag den 11. oktober
Mødekalenderen vedtaget
10. Valg til enkeltposter for det kommende år
Følgende er på valg: Formand / Næstformand / Kasserer / Kirkeværge / Kontaktperson / Sekretær
/ Bygningssagkyndig / Bemyndiget medunderskriver
Formand og næstformand er enstemmigt genvalgt, og der var genvalg på de øvrige
poster.
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11. Eventuelt
Til orientering: KFUM og K har tilbudt ”Tween Sing” med afsæt i performance som:
Sang, musik, dans, drama mm. - et tilbud til de 9-13 årige. Er det noget vi kan
bruge? Bente og Jes vil kigge lidt på det.
Kurser: Lørdag den 13. januar – temadag på Vissenbjerg Storkro. ”Samvirke mellem
præst og menighed” og ”Samvirke mellem menighedsråd og provstiudvalg”
Kirkekassen betaler hvis nogle MR-medlemmer vil deltage. Tilmelding senest
15.12.17.
Info blad om gudstjenestens liturgi blev nævnt igen til overvejelse – evt.
situationsbestemt, som f.eks. ved store barnedåbsgudstjenester.

Referent: Jes

