
Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 3.oktober 2019 

 

 

Dagsorden: 

 

1 Formanden bød velkommen   

 

2 Siden sidst 

 

Ny kirketjener Ida Karottki begyndt 15. september. Blandt andet med flot pyntede kirker til 

høstgudstjenesterne. 

Lotte Jørgensen har været i praktik og vil gerne være vikar for Ida. Menighedsrådet tilslutter sig 

med tak dette ønske. 

 

 

 

3 Kor og andet frivilligt arbejde, hvordan forholder vi os? 

 

Det besluttedes at give koret kr. 200 pr. medlem til afholdelse af julefrokost. Dette betragtes som 

honorering for deltagelse i udvalgte gudstjenester. 

De tre kirkesangere, Ulla Hvidtfeldt, Jette Berenth Nielsen og Connie Nørregaard hyres fra gang til 

gang. Ulla og Jette honoreres hver for 2 timer á kr. 130 pr. gang. 

Der afholdes nytårskur for kistebærerlaug, som endvidere deltager i menighedsrådets studietur. 

 

4 Debat om dåb, nadver, autorisation mv. – hvordan skal vi gøre her hos os? 

 

Forskellige ideer blev luftet, bl.a. sognemøde og særlige gudstjenester. Præsterne vil prøve at 

inddrage spørgsmålene for eksempel ved dåbssamtaler. Torkil skriver artikel til næste kirkeblad. 

 

5 Bænke på Vester Aaby kirkegård 

 

Beslutning: Der bevilges en bænk. Placering aftales af Hanne og Lene. 

 

6 Fremlæggelse af regnskabsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2019 

 

Rapporten fremlagt. Der er betalt ekstra feriepenge i forbindelse med kirketjener Vibeke Hestekærs 

fratræden pr. 31. august. 

 

7 Kommende valgår – i praksis – og kandidater 

 

Opfordring fra formanden til at tænke på kandidater. Der skal mindst findes 1 kandidat og 2 

suppleanter. 

 

8 Pay pal – (mobile pay) 

 



Forslag fra Torkil om at have mobile-pay nr. stående ved indsamlingsbøsserne. 

Beslutning: Da det er for dyrt i gebyrer vedtoges det i stedet ved indsamlingerne at opgive det 

aktuelle mobilepaynr. på den organisation, der samles ind til. 

 

9 Sydfynske kirkedage? 

 

Ide om at lave sydfynsk pendant til ”Himmelske dage” i miniformat. Niels Erik får grønt lys til at 

gå videre med ideen f.eks. kontakt til andre menighedsråd. 

 

9a – Personale og inventar – lån af dåbskande 

 

Vester Aaby kirke: Ønsker om nyindretning af skabe bag alter og i rum under trappe til orgel. Ida 

og Lene vil gerne stå for ideer. Ny ”slagbænk” i sideskib bør kunne lukkes med krog. Denne 

indkøbes.  

Der er et ønske om at låne den tidligere dåbskande i Aastrup kirke til brug i Vester Aaby kirke som 

erstatning for nuværende tinkande. Ønsket imødekommes som et lån fra Aastrup kirke. 

 

Aastrup Møbelsnedkeri bedes om tilbud på hylder til børnebøger mv. i våbenhuset – fremstillet af 

overskydende materialer fra tidligere bænke i sideskibet. 

 

Ida vil gerne bistå med hjemmesiden. 

 

Ønske fra personalet om førstehjælpskurser. 

Beslutning: Vi betaler i forvejen Falck for sådanne kurser. Der undersøges, hvornår de afholdes. 

 

 

Næste møde 

 

Næste møde fastsat til 7. november kl. 19.00 i konfirmandstuen 

 

Evt. 

 

Fuglekasser fremstillet af elever fra Bøgebjergskolen er færdige til opsætning i præstegårdshaven. 

De leveres til kirken og Thomas står for ophængning. 

Efterfølgende inviteres skolen til at komme og se resultatet. 

 

 

 


