
Fælles menighedsrådsmøde 

 

Sognegården d. 21/10-2020 

 

 

Tilstede: 

Naia, Janet, Ruth, Flemming, Peter, Knud Sørensen, Annelise, Sven Erik, Knud, Tove, Berit Starszak, Karin, 

Birthe, Jan, Arendse, Marianne, Kim, Lisbeth Jørgensen 

 

Dagsorden/referat 

 

 

1. Tidspunkter for tjenester til højmesser 

 

Der blev stemt om de to muligheder. 

 

14 stk. ville tilbage til gammel tid: Kl. 09.00 - 10.30 

2 stk. ville have den nye: Kl. 09.30 – 11.00 

 

Det er dermed vedtaget at vi går tilbage til de gamle tider for højmesser. 

 

Det gælder fra 2. søndag i advent 

 

2. Julen i en Corona tid 

For at få enderne til at mødes omkring juleaften i vores kirker, blev det aftalt at vores nye 

præstesekretær som starter 1. november, skal stå for at booke pladserne i de forskellige kirker. Det 

antal personer som vi max. må være når der skal synges, er det antal hun vil booke efter. 

Hurtigst muligt bedes alle råd om at prøve at lave en skitse over deres respektive kirke, så 

præstesekretæren har et overblik over hvordan bænke/stole er placeret. Derved er det lettere for 

hende at placere familier/smittekæder sammen. 

For at vores ansatte ikke skal blive alt for overbelastede juleaften, med 6 tjenester hver, blev det 

lavet således at Store Fuglede og Lille Fuglede var så venlige at ”ofre” en tjeneste.  Så alle kirkerne 

har to tjenester, undtagen Store og Lille Fuglede. 

Vi har således 10 tjenester i pastoratet. To af tjenesterne vil være besat af vikarer, så vores ansatte 

ikke bliver for belastede. Det var på tale, at vores ansatte skulle have fri 1. juledag, men nu hvor vi 



har slettet tjenester og fået vikarer, så er dette ikke aktuelt. Dog er tjenesterne skåret ned fra 4 til 2 

tjenester 1. juledag. 

Hvordan vores ansatte fordeler dagene efter juleaften, er op til dem selv, som det plejer at være. 

 

Med dette referat, vil jeg takke for et godt møde og så dersom vi ikke lige mødes i nærmeste 

fremtid, vil jeg ønske jer alle en velsignet jul. 

Pas på jer selv alle sammen!  

 

 

Med venlige hilsner 

Lisbeth Jørgensen 

Formand/kontaktperson, Store Fuglede Menighedsråd 

 

 

 

 

 

 

 


