
Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 17. januar 2019 kl. 16.30  
 
Til stede: Jon Pugholm, Birthe Godthåb, Marianne Fruergaard, Henrik Fjelsted, 
Kirsten Sørensen, Leif Jensen og Birthe Ømark. 
 
Afbud fra Kirsten Krab Koed og Sonja Tougaard 
 
1. Konstituering  
Vi glemte rådets konstituering ved seneste møde, og beslutter at beholde samme 
poster som sidst. 
 
2. Orientering fra  
a. Leif 

• Kirkeuret er blevet restaureret. 
 
b. formanden 

• Vi har fået en printer foræret af skolen 
• Der er provstesyn den 9. april kl. 10. Der skal serveres frokost i Sognehuset kl. 

12. De, der har mulighed for at deltage, møder op. 
• Vi har haft besøg af en klokkespilskonsulent, som har undersøgt mulighederne 

ved Klejtrup Kirke. Et foreløbigt overslag lyder på 600.000 kr. Hans anbefaling 
vedlægges, når der ansøges om midler hertil. 

• Medarbejdermøde i præstegården den 20. februar – Birthe Ø. deltager 
• Fællesmøde i præstegården den 27. februar 
• Anderledes Gudstjeneste afholdes den 3. april kl. 17 med efterfølgende 

spisning i Sognehuset kl. 18 
 
3. Evaluering og planlægning af kirkearrangementer 
Det var to rigtig gode og meget forskellige julekoncerter, der blev holdt. Forslag til 
næste års julekoncert er bl.a. Kurt Ravn og Julie Bertelsen. Vi overvejer Søren Dahl 
og Simone – Jon forhører sig om bl.a. repertoire. 
Julegudstjeneste med skolen gik også rigtig godt. 
 
Vi overvejer en Påskegudstjeneste for skolen, og Henrik forhører, om skolen er 
interesseret. 
 
  



4. Afslutning for minikonfirmander 
Afholdes den 24. februar med efterfølgende frokost i Sognehuset. Henrik, Kirsten S. 
og Birthe Ø. deltager. Vi beder om tilmelding og beregner mad til 10 ekstra. Henrik 
bestiller mad. 
 
5. Fastsættelse af nye møder 
Regnskabsmøde afholdes tirsdag den 26. marts kl. 16.30. Datoen er efterfølgende 
ændret til tirsdag den 19. marts kl. 16.30. 
 
Budgetmøde afholdes mandag den 3. juni kl. 16.30. 
 
7. Eventuelt  
Henrik foreslår, at vi næste år har et juletræ ved kirken i adventstiden, og dette 
vedtages. Leif og Henrik udgør juletræsudvalget.  
 
Leif er ved at lave nye urnegravsteder.  
 
Næste møde er tirsdag den 19. marts kl. 16.30.  
 
 
Underskrevet af Jon Pugholm, Henrik Fjelsted, Marianne Fruergaard, Kirsten 
Sørensen, Birthe Godthåb og Birthe Ømark. 
 


