
                                                                                                       
Burkal menighedsråd  

  

Referat  
Dato: 10/12 - 2020    

Deltagere:  Hanne Bucka, Vagn Olesen, 
Richard Petersen, Bernhard 
Kolb, Hans E. Christensen, Birgit 
Brammer, Poul Erik Gildhoff  

  

  

  Mødepunkter:   Indstilling:  

1:  Indledning v. Poul Erik    

2:  

  

Godkendelse af dagsorden  godkendt 

3:  

  

Gennemgang og godkendelse af 
forretningsorden for 
menighedsrådet 

Forretningsordenen blev gennemgået og 
tilrettet. Den nye udgave sendes til 
menighedsrådet.  

4:  

  

Økonomi herunder budget for 2021 

 a. AV-udstyr i kirke og sognehus 
 b. Opdatering omkring salg af  
     præstegård 

 

Der forventes, at året slutter med et 
underskud på ca. 70-75.000 kr. 

a. Bylderup kirke har investeret i en 
transportabel højtaler, som f.eks. 
kan bruges til friluftsgudstjenester 
og begravelser. Den kan udlånes til 
Burkal kirke. Poul Erik har et ønske 
om en projektor i kirken. Det 
kommer på dagsordenen til næste 
møde. 

b. Præstegården er solgt kontant. Der 
undersøges, hvad vi kan bruge 
pengene fra præstegårdssalget til. 

5:  Nyt fra præsten 
 a. Opstart af Alpha 
 b. Opstart af børneklub 
 c. Opstart af sprogcafé 
 d. Evaluering af liturgi 
 e. Evaluering af Aftenmeditation 
 f. Opfølgning på Allehelgen 

 

a. Poul Erik har et ønske om, at Alpha 
kurser startes op i det nye år. 
(Vagn, Hans Ejgil, Hanne) 

b. Opstart af børnearbejde bør 
koordineres med Bylderup, som 
også har et ønske om dette. 

c. Da der bor flere udlændinge i 
Burkal sogn, vil det være naturligt 
at starte op her og give tilbuddet til 
de udlændinge, som bor i Bylderup. 



(Birgit) 
d. Ændringerne i liturgien vedtages at 

fortsætte. 
e. Aftenmeditation fortsætter de 

næste 3 måneder med 1 pr. måned 
f. Udbredt tilfredshed 

6:  Kirkefunktionærer 

 a. Graveren har ordet 
 b. Kursus organist 
 c. Revision af   
     ansættelseskontrakter  

a. Graveren orienterede om sit 
arbejde. 
Richard indkalder til møde om 
kirkegårdspriser. Deltagere er 
Henrik, Hans Ejgil, Richard og 
Bernhard 

b. Organisten fik lov til at tage på et 
kursus på kirkemusikskolen 

c. Richard og Birgit kigger på 
ansættelsestimer på kirkegården 
samt ansættelseskontrakter på 
kirkens fastansatte personale 

7:  Burkal / Bylderup sogne  
 a. Fælles MR-møde med Bylderup 
 b. Udbringning af Kirkenyt  

a. En god idé, men efter behov 
b. Menighedsrådet bringer det første 

blad ud, men prøver at finde nogle 
frivillige til at gøre det fremover. 
Vagn kontakter Heddie vedr. 
adresseliste til udbringning af 
Kirkenyt 

8:  Gudstjenester 
 a. Covid-19 restriktioner 
 b. Alter- eller plasticbægre 
 c. Tilmelding til julegudstjenester   
     eller først til mølle 
 d. Indkøb af champagne og   
     kransekage til nytårsdag 

a. Der er fundet en løsning 
b. Der er fundet en løsning 
c. Der er fundet en løsning 
d. Der er ingen gudstjeneste i Burkal 

9:  Opgaver 2021 
 a. Kirkeblad 
 b. Hjemmeside – sogn.dk –   
     sociale medier 
 c. Prioritering af visioner 

a. Vagn vil gerne indtræde i udvalget 
b. Vagn har opdateret kalenderen på 

Churchdesk. De tyske 
gudstjenester i Burkal kommer med 
i kalenderen. Det ønskes, at 
prædikerne fremover lægges ud på 
sogn.dk 

c. Et visionspunkt ad gangen tages 
op på menighedsrådsmøder 
fremover 

10:  Udvalg 
 a. Aktivitetsudvalg 
 b. Kirkegårdsudvalg 
 c. Økonomiudvalg 
 d. Kommunikationsudvalg 

Dette punkt tages op på næste 
møde. Der tilføjes punktet 
”præstegårdsudvalg” 

11:  Kaffe- og kageliste   Hanne tager kaffe og kage 

12:  Honorarer  Tages op på næste møde 

13:  Evt.  Næste møde torsdag d. 21/1 kl. 19 

14: Godkendelse af protokol  

15: Afslutning  



 


