
                                                                                                       
Burkal menighedsråd  

  

Referat  
 

Dato: 22/6 - 2021    

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

  

  

  Mødepunkter:   Indstilling:  

1:  Indledning v. Ninna    

2:  

  

Godkendelse af dagsorden    

3:  

  

Visioner 

- Forhold til ”oase” og andre 
kirkesamfund  

- Sognehuset er åbent for 
arrangementer inden for folkekirken 

4:  

  

Siden sidst – opfølgning 

a. Koncert ”Elvis i kirken” 
b. Dåbsjubilæum 
c. Familiegudstjeneste 
d. Besøgsgudstjeneste 
e. Fortællercafé 

  

a. Ca. 60 fremmødte, sangene passede 
godt ind i kirken. Alt i alt et godt 
arrangement 

b. Et populært arrangement, som gerne 
skal gentages 

c. Lidt ulige fordelt, med kun 2 
minikonfirmander i Burkal. Tidspunktet 
kl. 14 er delvis grunden. 

d. Ingen tilmeldte fra Bylderup. Næste 
besøgsgudstjeneste er i Bylderup 
kirke d. 1/8 

e. Sidste onsdag i måneden kl. 14.30, 
hvor der er god opbakning 

5:  Orientering omkring 
medarbejdersituationen: 

a. Fastansættelse af 
gravermedhjæper 

b. Udvidelse af kirkesangers 
opgaver ved aften-
/hverdagsgudstjenester  

 
a. Birgit slår stillingen op på jobnet 

inden udgang af juni. 
b. Martin tager sig af det praktiske 

ved aftenmeditation torsdag d. 
24/6. Birgit og Martin aftaler 
bagefter, om han er interesseret i 
at fortsætte med det 



6:  Økonomi   intet  

7:  Nyt fra udvalgene 

a. Aktivitetsudvalget 
b. Kirkegårdsudvalget  
c. AV-udvalget  
d. Kommunikationsudvalget 

i. Churchdesk – hurtig 
præsentation og 
gennemgang af nogle 
af mulighederne 

ii. Ønsker til vores 
hjemmeside fremover 
  

a. - Næste koncert er d.14/9 kl. 19 med  
  en tysk organist i Burkal kirke 

- 26/9 deltager fangekoret i 
gudstjenesten 

- 13/10 koncert med Ole Reuss 
Schmidt 

- ”Åbne døre” kommer d. 10/11 i 
sognehuset 

b. -  Kirkegårdsplanen fra Junggren er   
   ikke blevet godkendt. Provstiets  
   konsulent, Anne Skaarup, har selv    
   et arkitektfirma og har lovet at kigge  
   på det og komme med forslag til  
   rettelser.  

- Der kommer en ny Grundfoss 
vandpumpe på, og jordsien skiftes 

c. Der er kommet et tilbud fra Oticon. 
Udvalget kigger det igennem og 
melder tilbage til menighedsrådet 

d.  
i. Vagn gennemgik nogle af  
   mulighederne på hjemmesiden 
ii. Vi luftede vores ønsker til  
   hjemmesiden. Det bliver sat på  
   dagsordenen i august. 

   

8:  Præsten har ordet:  
a. Præsten har et ønske om et fast 

punkt for børn i gudstjenesten og 
måske et lille børnehjørne i 
området under orglet.  

b. Det er et problem, at den tyske 
præst har en fast højmessetid den 
anden søndag i hver måned, som 
blokerer for Poul Eriks 
planlægning af gudstjenestetider. 
Poul Erik kontakter stiftet om den 
aftale, som ligger hos dem. 

c. Sprogcaféen starter op fredag d. 
23/7 kl. 14-16 og vil køre hver 
fredag.  

d. Poul Erik har spurgt Bent og Birgit 
om at være med i Alpha, og de 
tænker over det.  

9:  Evt.  - Der er kommet en forespørgsel på 
dato for konfirmation næste år. 
Under normale forhold bliver det 2. 
søndag i maj. 
  

10:  Næste møde(r) 

a. Menighedsrådsmøde(r)  

19/8 kl. 19.00  

11:  Godkendelse af referat 

 

12:  Afslutning  

 



 


