
 

 

Dagsorden fra Aunslev, Bovense og Hjulby menighedsråd  
Dato d. 22. august 2018 

 Til stede / Afbud: Charlotte, Anne, Kirsten, Rikke, Lotte, Poul, Solveig, 
Louise, Anne-Marie, Birgit, Vivi, Jens. //Afbud  Kirsten Jensen, Poul Chr.  
 

Dagsordenen Referat 
1) Godkendelse af dagsorden  

2) Godkendelse af sidste mødes referat 
 
 

3) Opfølgning af besøg af ”Selskabet for 
kirkelig kunst” herunder en reol til 
salmebøger.  

 
 
 
 
 
 

4) Orgel i Hjulby, orgelbænk. 
 
 
 
 
 

5) Lys på Hjulby kirke 
 
 
 
 
 
 

6) Halvårs rapport, regnskab 
 
 

7) Maskinhus i Aunslev 
 
 
 

8) Dato for næste års udflugt 

1) Godkendt 
2) Godkendt , Louise taler med personalet 

om ”børnetaskerne” da både Kirsten 
”sanger” og Tommy har noget liggende.  

3) Referere til besøget og vi blev enige om at 
der bliver taget kontakt til en af de 
kunstner Martin Nannestad, for at lave en 
helhedsplan med hensyn til farvesætning. 
Anne Marie tager kontakt til Tømmerne 
fra Kissendrup, og får ham til lave en 
salmebogshylde. Anne tager kontakt til 
muren ang. Skinne i dørtrinet ind til kirken 
 

. 
4) Orgelbænken der var med da vi købte 

orgelet kan ikke hejses op og ned , hvilket 
er et problem,  
Anne Marie er på opgaven med en evt. 
brugt bænk.   
 

5) Der er indkommet tilbud til opsætning af 
lys på Bovense og Hjulby kirke, da det er 
meget dyrt vælger vi at bruge pengene i 
Hjulby. Det er Nyborg El der for opgaven. 
De sætter et prøve-lys op, og det færdige 
vil være færdig til 1. søndag i advent  

 
6) Halvårs rapport, gennemgået, og 

underskrevet.  
 

7) Der er licitation d. 3. sept. Hvor alle i 
menighedsrådet er velkommen. Tidspunkt 
bliver meldt ud senere. 

 



 
 

9) Rådet rundt: 
                a ) Formand   
 
                 b) Præst      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     
                 c)  Kirkeværge 
 
 
 
                 d)  Kontaktperson  
 
                 e)  Medarbejder rep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 f)   Nyt fra udvalgene 
 
 
                g)    Andre medlemmer 
 

 
8) Udsat.  

 
 
9 ) Rådet rundt.  

a) Orienterede om provsti 
budget. M.m 

b) Der er ved at komme gang 
i aktiviteterne og 
orienterede om de 
forskellige ting der er ved 
at komme i gang.  
Der er rigtig mange dåb i 
de næste mdr. Louise i 
gang med at udtænke en 
måde hvorpå man kan 
involvere fadderene   i 
forbindelse med 
dåbssamtalen.I den 
forbindelse vil Louise  
meget gerne kunne give et 
Dåbslys sammen med den 
anden gave vi giver. Dette 
bevilger vi.  
D. 7/9 er der spise 
sammen arr. I Bovense  
forsamlingshus.  
D. 9/9 er der Guld 
konfirmation. 
Louise vil gerne  opfordre 
til at menighedsrådet 
deltager ved 
gudstjenesten d. 16/9 så vi 
kan blive præsenteret for 
konfirmanderne.  

 
c) Orienterede.  

 
 
       

d) fraværende 
 

e) Spørgsmål ang. et nyt ude-
skab til at sætte reklame 
op i  når der er noget eks. 
Koncerter.  

                                           Dette vil vi overveje. 
Ønske om en koral bog      
(nodebog til salmebogen, i 



 
 

10) Punkter til næste møde 
 
 
 
 

11) Fordeling af kirkekaffe. 26/8+2/9 
 
 

 
12) Evt.  

 
 
 
 
 
 
 
 

nedsat udgave. Dette  
bevilges og Anne Marie 
tager sig af det.  

 
f) Juletræsfest d. 15/12 i 

Bovense forsamlingshus.  
 

g) Obs. IT-skrivebordet. Jens 
og Vivi tager sig af det.  

 
 

10)  Orgel- bænk til Hjulby 
Maskinhuset 
Hjulby kirke 
 
 
 

11) Der er mødetid d. 26/8 kl. 9 til 
gudstjeneste i haven. 
d. 2/9.  Solveig 
 
 
12) 

                      HUSK HUSK NÆSTE MØDE D. 19-9-
2018          BEGYNDER KL .  19.30  

 
 

 
  

 


