
Dagsorden for
Eiby Menighedsråd

Mødedato:1"2. iuni 2019 kl. L7.00

i konfirmandstuen
Inviterede:

]ens Helbo (JH), formand;
Finn Hviid (FH), næstformand & kontaktperson \

Inge Have (IH), kasserer;
Anna Marie Gren (AMG);
Hanne Dons (HD), præstegårdsudvalgef

|ane Vigs ø (lYl, præstegårdsudvalgef
Preben Hansen (PH), kirkeværge;
Helle |ørgensen (HD, medarbei derrepræsentan!
Afbud: IIJ,,IV Fraværende:

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning: Anna Marie Gren ønsker at få førttrlprotokols at følgende

punkter på det lukkede møde efter hendes opfattelse hører under det åbne

møde:3k,

' 2. Saeer til orientering

-

a. Formand: Hvordan sikrer vi at de ansatte deltager i Samarbeidende sognes ar-

rangementer. Finn har sendt ud at alle medarbejdere var velkomne til sidst af-

holdte møde i samarbejdene sogne og at tiden blev betragtet som arbeidstid.

b. Præst: ]ens takker for hjæIp og fremmøde 2. pinsedag hvor der var GT i
præstegårdshaven. Han takker også for en fantastisk udflugt. Choir

please var et rigtig godt arrangement, de ønsker at få lov ti1 at opløre de-

res juleoratorie i Ejby kirke på et tidspunkt. Minikonfirmander: på næste

møde skal vi beslutte hvad vi gør, Finn kontakter Fyens Stift vedrørende

forberedelsestid til organist.

c. Kasserer: Budget 2020. budget 2019 er ført over tt 2020 med fremskriv-

ning. Der er sat flere penge af til kurser. Der er ønsker om at afsætte
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Dagsorden for
Eiby Menighedsråd

penge til en ny PC og printer til graver (ca 20.000 kr) samt en katafalk

(50.000 kr)

d. Medarbejderrepræsentant: Intet

e. NæstformandlKontaktperson: der er afholdt MUS samtale med graveren

samt APV og inden længe bliver der afholdt med ]ulia og Birtiie

f. Kirkeværge intet

g. Præstegårdsudvalg intet

h. Kirke-og Kirkegårdsudvalg: Møde12.juni vi har prioriteret opgaveme

fra provstesynet og delegeret ud hvem der er ansvarlig for dette. Der

kommer referat ud sammen med referatet fra MR mødet.

i. Kunstudvalget: De malerier der hænger i konfirmandlokalet nu kommer

ned i næste uge og der er kunstrere på beddi.g til nye udstillinger.
j. Kirkeblad: Alle der har aktiviteter i efteråret skal lave artikel med an-

noncering til kommende kirkeblad - deadline 20. iuni19.
k. Samarbejdende sogne: Arrangement 21,.maj og 6.juni Der er aflroldt

stormøde i maj og Hanne Drejer holdt foredrag om gudstjenesten i iuoi.
Den 2716k117.0A er der arbejdsgruppemøde i Gelsted sognegård.

3. Sager til behandling

a.

Kirke gården- udviklin gsplaner

Vi skal fastsætte dato for studieturen til Svendborg og Tommerup Kirkegårde

Beslutning: onsdag den 14 august kl 10.30 hvor vi mødes ved præstegården.
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Ejby Menighedsråd

Kirkegårdsvandring for alle interesserede:

Finde en dato, der kan meldes ud i kirkebladet. Det udkommer medio august. PR - i form af hvad vil

vi gerne TILBYDE (en anderledes fred og stilhed (meditation) - oS HVAD TøR Vl BEDE OM (gode råd, synspunk-

ter)?

K&K-udvalget inviterer den pensionerede grover fra Svendborg på besØg.

Kirkegårdsvondring i begyndelsen of september for olle tilrettelægges of K&K-udvolget.

Beslutning:
lørdag den 3U8 kl 11.00 ansvarlig JH med pølsevogn opstillet

c.

Gudstjeneste med plejehjemsbeboere:

Der er planlagt deltagelse af så mange plejehjemsbeboere, som det er muligt at få med søndag
d. 30. juni2. søndag efter trinitafrs iEjby kl. 10:15.

Der er valgt enkle kendte salmer:

DDS 749 "I Østen stiger solen op"
DDS 15 "Op al den ting"
DDS 787 "Du som har tændt millioner af stjerner"

DDS 10 "Alt hvad som fuglevinger fik"
DDS 427 "Tak for al din fødselsglæde" - på "Velan vær frisk til mode"
To do:

Koordinere med pleiehjemmets leder Marianne Qvorning: Hvor mange drejer det sig om?

Er der pårørende, som vil hjælpe med?

Inddrage Egebo's frivilliggruppe?
Finde ud af , hvor mange der herefter er tale om, og hvor mange "hjælpere" der er brug for.
Vurdere om der skal være kaffe efterfølgende i konfirmandstuen?
Endelig: Bestille Amlund - Hente-bringe
Hvis det lader sig gøre - er det formidabelt.
Tages på MR-mødet
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Ejby Menighedsråd

Beslutning: Det ser ud til at det bliver til noget. Så må menighedsrådet hjælpe. Vi kan invite-

re til kaffe i våbenhusetÅirken.

d.

Sognetur 2019

Man kan godt lave en slags evaluering på mødet. -
Deltagerne var vist stort set enige om at det var en god tur, med gode oplæg og god stemning hele
vejen igennem. Imponerende sted at besøge.

Spørgsmål: skal man lave en åben ffor alleJ opfølgningstur med 30 deltagere? Med egenbetaling og lidt til-
skud -.
HVIS Det nyder fremme, kan man forestille sig andre udflugtsmål som f.eks. HEDEBY syd for grænsen og

Ghicksborg Slot hvorfra kongefamilien stammer [1 dagJ.

Beslutring: genoptages på næste mØde

e.

ÆLDREKTUBBEN

Programmet er vist ved at være på trapperne. Var det en ide at invitere Grethe til at komme til MR

' og fortælle om hvad programmet går ud på fikke som kontrol, men for at vi kan glæde os over det
sammen med hende, og være orienteret om, hvad der kommer. MR er jo også velkommen til ældre-

klubben).
Inge inviterer Grethe med til MR-mødet

Klubben starter 25. september. Der bliver et musikalsk foredrag. I oktober bliver der et foredrag om fra syg

til ekstremsport samt et foredrag om Jens Verners liv med dans. I november hører vi om en der sejler i kano
tværs over alaska samt en en provst emeritus der fortæller om sin barndom i SO'erne og 60'erne samt en

juleafslutning i december.

t
Babvsalmesans
Babysalmesang er fra graviditetens 6. mdr. til barnet er et års tid. For mor og barn.
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Onsdag d. 11.-fredag d. 13. september på Folkekirkens kirkemusikskole i Løgumkloster afholdes et kursus om-
kring dette.

Var det en id6 at sende fulija på kursus i dette med henblik på at kirken kan tilbyde babysalmesang fra 1.10. og

hen gennem vinteren som et forsøg [ikke permanent endnu?). Hvordan gribes det an?

Beslutring: Vi anbefaler overfor Balslev menighedsråd at Julia tilbydes kurset. An-
svarlig :Finn

(t
5

Globevagt
Vi skal tage stilling om vi skal have en fast vagt når Globen er tændt i Våbenhuset eller den perma-
nent'skal omplaceres

Beslutning: Beredskabschefen for Middelfart kommune forlanger at enten skal glo-

ben flyttes ind i kirken eIler også skal der etableres en fast vagt. Beslufiringen ud-
skydes til næste møde.

h
Altertavle

fens Rothmann er blevet bekendt med at forstudie til vor altertavle er til salg i gule avis. Skal vi tænke
på at købe den.? For vor arv, hvis muligt. I øvrigt henvises til mail sendt rundt af |ens Rothmann fredag
d,en7.6.... Evt yderligere orientering ved JR

Beslutning: Iens R køber den

i
Kor
På Samarbejdende Sognes arrangement den 6.6.L9 blev der af Vita Andreassen og Hanne Drejer anbe-
falet, at man i sognene oprettede BØRNEKOR

Er der tilslutning til det i MR?.

Skal vi arbejde sammen med Balslev om koret?

Beslutning: genoptages på næste mØde.
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i
Lydanlæggeti Kirken

Sidste behandling endte med at der skulle fremlægges nyeste tilsynsrapport. For at komme videre

kunne man som begyndelse undersøge muligheden for at opstille de yderligere 3 højtalere, der oprin-
delig blev anbefalet.

Beslutring: Vi genoptager punktet med fremlæggelse af rapporten på næste møde.

k.l.m og n
Lukkede punkt 1
Lukkede punkt 2
tukkede punkt 3
Lukkede punkt 4

Evl
Vi bestiller en film til kirken ved Anders Christensen samt et billede af kirkegården.
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