
 

Tyvelse – Vrangstrup – Aversi – Sandby - Tybjerg Menighedsråd. 

Ordinært menighedsrådsmøde - Møde nr.  2 - tirsdag den 26. januar 2021 

Mødet blev holdt som et telefonmøde. 

Deltagere: Annegrete Schmidt, Cecilie Sørvin, Elsa Dahl, Ib Nordmark, Inge Broms, Henri Larsen, 

Johnny Sørvin, Lisbeth Mølgaard, Lone Hamborg, Lærke Ingerslev, Signe Rössing og Susanne W. 

Andersen. 

 

Medarbejderrepræsentant: Flemming Pedersen 

Ledende graver Camilla Bobek 

Præst: Pia Abery Jacobsen 

 

Afbud fra Knud Myrhøj og Leif Dysted Jensen 

 

Deltog ikke: Anni Nielsen og Bente Vistisen. 
 
 
 

Dagsorden: 
 

Ordinært menighedsrådsmøde med følgende punkter: 

1. Indledning 

2. Nyt fra formanden (Inge Broms) 

a) Inge har været til TEAMmøde i Provstiet ang muligheden for at benytte ’Provsti-skyen’, 

som lige nu mest er til daglig drift. Vi klarer os fint med Knud Myrhøj indtil videre. 

b) Alle medlemmer af Menighedsrådet skal afgive personoplysninger til Nordea.  

c) Alle medlemmer skal ligeledes underskrive referater fra tidligere møder.  

d) Udsendelse af dagsorden til suppleanter 

Det besluttes, at dagsorden skal sendes ud til suppleanter.  

3. Personale (Flemming Pedersen) 

Der er ingen bemærkninger fra personalet.  

4. Kontaktperson (Ib Nordmark) 

a) Ib har sendt en mail ud vedr. aflysning af Højmesser pga Messefald. Den er modtaget hos 

Biskoppen, men der er endnu ikke noget svar, men det forventes i kommende uge. 

b) Ib har haft et koordinerende møde med graverne så der kan være et tværgående samarbejde 

mellem kirkerne.  

5. Sognepræsten (Pia Abery Jacobsen) 

• Det besluttes at Pia kan indkøbe 2 stk højttalere samt ipad til afspilning af musik.  

• Forslag om at radiotransmittere gudstjeneste via Radio. Beslutning: Pia går videre med 

projektet.  

• Det er svært med konfirmandundervisningen via TEAMS. Pia overvejer kontakt til 

konfirmanderne i en eller anden form.  

• Alle arrangementer er indstillet indtil videre, men der arbejdes fortsat på planlægning af 

fælles arrangementer.  

• Vi satser på en fælles gudstjeneste 2. pinsedag.  

 

  



 

 

6. Kirkeværger 

a) Vrangstrup (Henri Larsen) 

Vil kontakte Provstiet vedr. kalkning. Ønske om Provstisyn.  

b) Tyvelse (Lærke Ingerslev) 

Der er blevet renset tagrender. Forslag om en form for overlevering fra forgænger om f.eks. 

gennemførte og planlagte projekter.  

Tyvelse kirke trænger også til kalkning.  

c) Aversi (Annegrete Schmidt) 

Der arbejdes med planlægning af parkeringspladsens udseende.  

d) Tybjerg (Johnny Sørvin) 

Der skal repareres tag ved våbenhuset.  

Dato for syn: 14. april 8.00 i Aversi  

e) Sandby (Bente Vistisen) 

Intet nyt 

f) Kirkegårdslederens beføjelser 

Er drøftet  

• Rensning af tagrender. Der er tilbud om fornyelse af aftale. Det vedtages, at vi indgår en 4-årig 

aftale med det firma, som indtil nu har varetaget opgaven.  

 

7. Eventuelt 

Signe Rössing: Oplysning om, hvem der har nøgler. Opfølgning på certifikat fra nøglefirma.  

 

 

                                                                                                                                                                           
For referatet. 

Cecilie Sørvin 

 
                                                                                            


