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Dagsorden: 

 

1.   Siden sidst 

 

Formanden orienterede om, at købet af sparekassegrunden er gennemført og næsten 

færdigbehandlet. 

 

2. Nyt fyr i Vester Aaby kirke 

 

Fyr og tank trænger til udskiftning. Der arbejdes derfor med muligheden af at installere gasfyr. 

Der foreligger endnu ikke priser. 

Der arbejdes også med muligheden for varmepumpe, hvis anlægget kan anbringes på en måde, 

der kan godkendes. 

Tilbud og priser vil foreligge på næste møde 

 

3. Graverstilling Aastrup 

 

Stillingen er opmålt til 1279 timer. Sammen med graverstillingen i Vester Aaby kan dette 

omregnes til en fuldtidsstilling plus 1639 timer – svarende til godt 30 timer pr. uge. 

Det tilstræbes at oprette en medhjælperstilling og omdanne graverstillingen i Vester Aaby til at 

dække begge kirker. 

Ansættelsesudvalget aftaler møde med Fyens Stift angående den praktiske udførelse. 

 

4. Forskelligt fra graver Lene Caspersen: 

 

a) Traktor – upraktisk og gammel. 

Birgitte undersøger muligheder – også inden for brugt. Der spares op, men p.t. ikke 

økonomi til anskaffelse. 

 

b) Utæt tag i graverhus 

Det undersøges, om der er garanti på reparation fra 2011. 

 

c) Urnegravsteder 

Det begynder at knibe med gravsteder for plade i plæne. Bent og Lene arbejder videre med 

planer om udvidelse. Der var ikke stemning for oprettelse af urnegravsteder syd for søndre 

korsarm. Jordfæstelser skal dog undgås her. 

Det oprindelige projekt for anlæg af urnegravsteder ved fællesplænen indeholder 

formodentlig tilladelse til udvidelse her. 

 

d) Træer 

Træerne langs Præstegårdsvej er kommunens. Hvis kommunen en dag fjerner disse træer, 

bliver der meget bart. Lene vil gerne plante nye træer til at tage over.  



Gruppe af Lindetræer i Præstegårdshaven trænger til beskæring. Thomas og Lene 

arrangerer beskæring. 

Der bør også plantes nye solitærtræer i Præstegårdshaven til afløsning, når de gamle falder 

af alder. Thomas vil stå for besigtigelse af haven. 

 

 

 

5. Forskelligt fra organist Kåre Brønserud: 

 

a) Børnekor 

Kåre orienterer skriftligt om manglende interesse trods reklame på skolen. 

Det besluttedes at spørge Kåre om hans interesse for at arbejde med voksenkor, da der 

skønnes at være interesse herfor. 

 

b) Nyt orgel 

Vi afventer priser fra orgelbygger Sven Hjort Andersen. Kåre vil gerne præsentere 

menighedsrådet for orgel i Helsinge kirke. Der arrangeres tur 

 

6. Orientering fra Aastrup kirke: 

 

Gunnar orienterede om, at arbejdet i sakristi endnu ikke er afsluttet. Andre ved ligsten bag alter 

er fornyede. Afrensning af denne sten afventer reparationen af sarkofag i tårnkapel. Herefter 

vil det vise sig, om der er penge til afrensning. Arbejdet er forsinket. 

 

Der er i Aastrup ligeledes taget initiativ til oprettelse af kistebærerlaug. Gunnar omdelte liste 

med navnene. 

 

 

7. Nedsættelse af udvalg til studietur for menighedsråd, kirkepersonale og kistebærerlaug 

 

Udvalget består af Birgitte, John og Torkil 

Studieturen fastsat til lørdag den 15.juni 

 

8. Rengøring i konfirmandstue og kirkekontor 

 

Der fremkom et par forslag som adspørges 

 

9. Præstens kvarter 

Torkil orienterede om vinterens studiekreds i præstegården ”Hvad vil vi med kirken?” 

 

  


