
Dagsorden til menighedsrådsmøde 

Onsdag d. 17. januar 2018 kl. 18.30 

Konfirmandstuen 

Oksbøl sogn 

 

  

1) Meddelelser fra formanden 

 

2) Meddelelser fra præsterne 

2a) Hanne/ Mad efter gudstjenesten d. 18.2. i konf.stuen 

2b) Hanne/ Mad til konfirmander i forbindelse med karavanebesøg d. 1.3. 

2c) Hanne + Heidi/ 11. marts. Indsamling Folkekirkens Nødhjælp 

2d) Hanne/ Pilgrimsvandring 17. marts. Start i Oksbøl kirke kl 9.00. Kaffe + brød 

2e) Hanne/ Skærtorsdag. Tidspunkt m.m.? 

2f) Hanne/ 2. påskedag. Forslag: kun 1 gudstjeneste 

2g) Hanne/ datoer for menighedsrådsmøder: 

       På mrmødet d. 26.10 er flg møder aftalt: 7. febr., 7.marts (?), 4. april, 16. maj, 20. juni.  

       (Birgitte) 

2h) Hanne/ Indsamlingsliste/ Klingpungen til godkendelse 

 

2i) Heidi/ Særgudstjenester frem til sensommeren (+ evt en udendørsgudstjeneste) 

 

2j) Heidi/ Dato for sogneudflugt 

     Birgittes tilføjelse: Forslag til dato fredag d. 1. juni. Sted: Svendborg har været foreslået 

med flg program: Fynshavfærgen kl 8, Svendborg kl 9.45 med guided rundtur i byen, + i en af 

kirkerne, kl 11.30 frokost i byen + lidt tid til at kigge selv, 13.30 køretur på Tåsinge (evt kan vi 

vælge at spise frokosten på Valdemar slots café). Retur med færgen kl 16. 

Der er ikke truffet aftaler endnu. Er det denne plan vi skal holde fast ved? 

 

2k) Heidi/ Hjælp til fastelavnsgudstjenesten søndag d. 11. februar kl.11. (Heidi aftaler køb af tønder 

m.m. med Jytte og Rasmus 

 

3) Meddelelser fra kirkeværgen 

 

3a) Tilbud på fjernelse af lindetræer, stubfræsning, genetablering af kirkediget, nyplantning. 

      Jens har udarbejdet oversigt, som er udsendt til alle.  

3b) Vandledningen. Der er nedlagt en ny vandledning. Arbejdet ikke helt afsluttet. Økonomi: det er 

en uforudset udgift. Vi søger provstiet om betaling af regningen via 5% midlerne. 

3c) Stien gennem skoven: 

 Provstiet er ansøgt om tilladelse til at bruge midler fra vores kirke-og præsteembedskapital til 

etablering af stien. 

 

 Provstiet er ansøgt om godkendelse af Naturstyrelsens plan for etablering af parkeringsplads på 

kirkens areal ved præstegårdsskoven. 

 

Gennemgang af præstegårdsskoven d. 5.1. med Karsten Romme med henblik på oprydning. KR 

anbefalede os at forhøre os hos Miljøministeriet om vores projekt: anlæggelse af sti, med henblik på 



overholdelse af reglerne i Skovloven. Denne henvendelse skete 10. januar 2018. Provstiet er også 

orienteret om denne henvendelse (fået tilsendt kopi af brevet + fotos). 

 

4) Meddelelser fra kontaktpersonen 

 

5) Meddelelser fra kassereren 

5a) Aktuel økonomi. 

5b) Syn: gerne i februar 

6) Evt.    


