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REFSVINDINGE MENIGHEDSRÅD 
 
Referat af møde i Refsvindinge Menighedsråd onsdag den 19. januar 2022 kl. 
19.00 i Graverhuset, Refsvindinge. 
 
Til stede: Bjarne Ivan Hansen, Louise Larsen, Lone Vilhelmsen og Henning Osvald 
Sørensen (referent). 
Afbud: Käte Larsen. 
 
1    Underskrift af referat fra konstituerende menighedsrådsmøde 23. november 2021.                
Referat underskrevet. 
 
2     Godkendelse af dagsorden. 
Dagsorden godkendt. 
 
3    Meddelelser fra formand, herunder indkommet post iflg. postliste, der fremlægges på 
mødet.   
a. Friederich Baggers gravminde. 
Peder Bøllingtoft, Nordisk Konservering, besigtigede gravmindet d. 6.12.2021 og konstaterede, at 
projektet kunne betragtes som værende afsluttet.  
Skriftlig meddelelse om projektets afslutning modtaget og projektregnskab udarbejdes. 
Vi forsøger fremrykning af projektregnskabets revision for at få udbetalt istandsættelsesmidler så 
hurtigt som muligt. 
b. Kirkebygning. 
Der er konstateret sætningsrevner i kirkens skib. Ingeniør Keld Abrahamsen besigtigede kirken 
december 2015 og udarbejdede efterfølgende en rapport. 
Der er aftalt besigtigelse med Keld Abrahamsen lørdag d. 22. januar 2022 om eftermiddagen, hvor 
murermester Jan Pedersen også deltager.  
c. Gudstjeneste juleaftensdag. 
Coronaen har desværre gjort befolkningen meget tilbageholdende med deltagelse i forsamlinger. 
Således var der kun 30, der deltog i den gode juleaftensgudstjeneste, hvor der under normale 
omstændigheder deltager over 100. 
d. Kirkegården. 
Gældende takster for kirkegården er lagt på hjemmesiden. 
e. Økonomi. 
Vi har modtaget 5% midler fra provstiet kr. 28.717 til dækning af uforudsete udgifter i forbindelse 
med brud på vandledning og tyveri. 
f. Ordination i Odense Domkirke. 
Vores kommende vikarpræst Maj Havemann bliver ordineret i Odense Domkirke onsdag d. 26. 
januar 2022 kl. 17.00. 
g. Indsættelse af vikarierende sognepræst. 
Maj Havemann bliver indsat som vikarierende sognepræst søndag den 30. januar 2022. 
Indsættelsen varetages af provst Lone Wellner og finder sted i Refsvindinge Kirke kl. 10.15. 
4    Meddelelser fra kirkeværge.  
Menighedsrådet har modtaget et ønske om, at et gravminde fra et sløjfet gravsted opsættes i 
lapidariet. Gravmindet opfylder betingelserne herfor. 
Menighedsrådet besluttede at tilbyde, at gravsted og gravminde bibeholdes. 
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5    Beslutning om ansøgning om ændret anvendelse af anlægsmidler i 2022.   
I budget 2022 har provstiet bevilget 150.000,- til indramning af kirken med brosten. 
Men efterfølgende har der været 2 brud på vandledningen fra kapelbygningen til kirketårnet. Da 
vandledningen består af gamle jernrør, der ikke er gravet særlig dybt ned, kan yderligere brud ikke 
udelukkes. 
Menighedsrådet besluttede: 

- at indhente prisoverslag på etablering af ny vandledning. 
- at i samråd med Nyborg Kirkegårde efterfølgende at finde ud af, hvor meget af 

indramningen, der kan gennemføres for de resterende midler. 
- at ansøge provstiet om brug af bevilgede anlægsmidler til andet formål. 

6    Kirkekalkning 2022.  
Kirken bliver kalket hvert 3. år og skal kalkes igen i 2022. 
Menighedsrådet besluttede, at der indhentes tilbud. 
  
7    Fastlæggelse af indhold arrangementer 1. halvår 2022.  
Drøftet. 
 
8    Eventuelt. 
Næste møde i menighedsrådet tirsdag d. 22. marts 2022 i Graverhuset. 
  

 
 

Underskrevet af: 
 
_________________________  _________________________ 
Bjarne Ivan Hansen                     Lone Vilhelmsen 
 
 
_________________________  _________________________ 
Louise Larsen                             Henning Osvald Sørensen 

 
 


