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Dagsorden: Menighedsrådsmøde den 11.marts2022 kl. 10.00 i Fangel Sognehus. 
MK, AJ, EM, MHL,HU, EA,MGO,JJ 
 
Afbud fra:  
 
1 Godkendelse af dagsorden og 

bemærkninger til det 
 sidste referat: 

Dagsorden godkendt 
Sidste referat er godkendt- 

2 Indkomne skrivelser: 
 

 

3 Siden sidst: 
Orientering om trafikgruppe 
Invitation til indvielse af Stenløse 
sognegård 

Kort orientering om trafikgruppen, problemer med 
oversigts forhold ved kirken. 
Tilmelding til Merete til indvielse af Stenløse 
Sognegård d. 27/3-22.  
Døvegudstjeneste gennemført d. 6/3-22 med ca. 40 
kirkegængere.  

4 Nyt fra Kirkeværge: 
Nedrivning af maskinhus 
Reservation af urnegravsted –
betaling? 
Vinduespudser til kirken 
Rep. af låger 
orientering 
 

Der er indsendt ansøgning om tilladelse af nedrivning 
d. 8/2-22. Arbejdet sættes i gang. 
Reservation af urnegravsted koster 43, 98 kr pr år, der 
opkræves for 5 år. 
Vinduespudsning af kirken en gang om året koster 2340 
kr + moms. ved Stige vinduespudsning. Aftale indgået. 
Hoved lågen bliver repareret og malet af tømrer, den 
bageste låge bliver rettet op, og males af Jørgen.  
Kalkning af kirke og udvendig maling af vinduer og 
døre i sognehus udføres af Crisiong. 
Der skal indhentes tilbud på nyt knæfald inden 15/6-22. 
 
  

5 Nyt fra Kasserer: 
Godkendelse af regnskab 2021 
Kørselsgodtgørelse 
Lovforslag om regnskabsbilag 
Orientering vedr. nyt job 
 

Regnskabet som er afleveret d. 11/3-22  kl. 11.49 er 
godkendt. 
Eva sender nyt skema til kørselsgodtgørelse. 
Indkaldelse til indledende budgetsamråd d. 30/3-22. 
Eva har fået nyt job ved Ordbogen.dk. Fremover vil 
vores møder begynde kl. 16.30. 

6 Nyt fra Kontaktperson 
Refleksion over det første år som 
menighedsmedlem 
Fokus på samarbejde mellem 
Fangel og Stenløse 
 

Refleksion over det 1. år som 
menighedsrådsmedlem udsættes til næste møde. 
Der opleves meget positivt samarbejde mellem 
graverne i Fangel og Stenløse. Brian og Helle 
afholder møde i nærmeste fremtid med de 2 gravere 
for yderligere at styrke samarbejdet. 

7 Nyt fra Præsterne 
Orientering MK 

Der mangler lys ved hjørnet af Sognehuset ved de 2 
trin ned til bilerne. Der er kommet henvendelse fra 



Menighedsrådet 
Fangel Kirke 
Kirkevej 29 
Fangel 
5260 Odense S 
 

 
 

2/2 

Julekoncert m. Maren Hallberg 
AJ 
 

 Tine Lindhart at hun gerne vil komme til visitats d. 
19/6-22 i Stenløse. Vi ønsker at hun kommer til os 
på andet tidspunkt, da vi har brug for lidt 
forberedelse.  
Ang. Foredrag d. 24/3 spørger vi Lillian om hun vil 
bage boller og lagkage. 
Julekoncert d. 15/12-22 kl 19 her i Fangel. Pris 
11.000 kr. Deles mellem Stenløse og Fangel.   
  
 
 

8 Kommende arrangementer: 
Indsamling til Folkekirkens 
nødhjælp 
Sommerudflugt 
højskoledag 
 

Indsamling d. 13/3 til Folkekirkens nødhjælp. 
Sommerudflugt d. 9/6  udvalg består af Helle, 
Merete og Marian. 
Højskoledag 1/10-22 Thomas Larsen som 
foredragsholder, og Hans Emil står for planlægning 
af det musikalske indslag. Evt. Rasmus Borring. 
Der besluttes at holde udendørs gudstjeneste 2. 
pinsedag her i Fangel. 

9 Input til Sogneblad: 
 

Tages til næste møde. 

10 Evt.: 
 

 

11 Næste møder:herunder 
kaffebrygning 
 

Marian 13/3, Helle 27/3, Esben 10/4, Eva 18/4, 
Merete 22/5. 

 


