
Referat af menighedsrådsmøde i Vester Hæsinge Præstegård
Onsdag den 2. november 2022 kl. 19.00

Vester Hæsinge-Sandholts Lyndelse menighedsråd
 

Næstformand Kristiina Fristoft, Ellen Pedersen, Gitte Klein, Anastassia Andersen, Ulla Ploug, Eva Andresen,  
Marijanne Hansen, Kaj Stengård, suppleant: Jens Lund, præst Eva Ladefoged samt regnskabsfører Annie 

Niebuhr 

  Dagsorden

1. Dagsorden godkendt med tilføjelse af punkt 4.b
 

2. Kvartalsregnskab godkendt 
Driftsregnskabet ser fornuftigt ud for resten af året

3. Budget 2023 er fremlagt og godkendt 
Vester Hæsinge-Sandholts Lyndelse Sognes Menighedsråd CVR-nr, 18085518, 
budget 2023, Endelig budget afleveret d 02-11-2022 19.50

- Annie får mandat til at skifte bank hurtigst muligt

4. Energi- og elforbrug i kirkerne 
- orientering om at Ole har bestilt den ”lille” varmestyringsløsning til Sh Lyndelse

4.b Tilbud på renovering af forsatsvinduer
- tilbuddet er taget til efterretning, men udsat
Jens kontakter provstiet i forhold til evt. finansiering
Afhængig af provstiets svar indhentes alternative overslag

5. Orientering
- Herunder indsamling til afskedsgave til biskop Tine Lindhardt – Menighedsrådet er 

enige om at bidrage til den fælles gave
- Transport af konfirmander, - et svar fælles ml. Sdr. Broby og Vester Hæsinge Sh 

Lyndelse blev sendt, med en delvis afvisning, men et tilbud om betaling af 4 gange
- Via domkirkens hjemmeside kan man tilmelde sig jule- og nytårsgudstjeneste i 

domkirken i Odense, som optages den 22./11.  tilmelding den 18. november kl. 12.00
- Konfirmandundervisningen kører fint

 
6. Nyt fra udvalgene v/alle
- Herunder kirkebladet/aktivitetsudvalg
- Sogneudflugten er diskuteret, vi holder os til budgettet
- Koret fra Israel v/Bente Stenger er lagt ind
- Fynbokoret
- Kirken i madklubben den 23./3. – alle hjælper til.



- Menighedsmødet, skal fremover ligge i maj i forbindelse med en gudstjeneste og 
efterfølgende frokost. I 2023 bliver det 21./5.

- Trentemølle 2. Pinsedag fortsætter vi med på tidspunktet kl. 11.00

7. Menighedsrådsvalg og konstitueringsmøde den 23./11.
Nye og gamle medlemmer indkaldes til formøde og efterfølgende konstituering af 
nyvalgte medlemmer.

8. Praktiske forhold til kommende arrangementer v/alle
- Opgavefordeling
- 4./11. – eftermiddagsforedrag Anne Marie – vi sætter stole op
- 17./11. – ”Ildfugl” kommer og spiller før madklub fra 17.15 

9. Eventuelt
Planen for julefrokosten:
- Anastassia og Kristiina dækker bord, medbringer Thomas Kors
- Eva, Eva og Gitte udlåner juledug
- Marijanne laver Risalamande
- Sild, æg – Eva 
- Rejer, laks - Anastassia
- Lune retter: frikadeller med rødkål, ribbens steg, tarteletter – Eva A 
- Æbleflæsk, sylte, rødbeder – Gitte
- Brød, smør - Anastassia 


