
       

 

          Horne Rundkirke            

 

Mødeindkaldelse til MR-møde i Graverhuset 23.2.22 - kl. 19   

Deltagere: Jesper Svärd, Anne Lise Spange, Henning Halvorsen, Niels Sønderby, Marc Winther 

og Hanne Wolfsberg 

Afbud: Lars Askholm og Lars Udenby  

   

1.      
 
Godkendelse af dagsorden 

 
 

2.  
 
Formandens beretning 

APV: Belysning på kontor i præstegården. 
Henning Halvorsen tager sig af dette. 
 
Kristeligt Dagblad: Hanne har undersøgt 
fællesabb. Dette kan dog ikke lade sig gøre. Det 
besluttes at abonnere på kirke.dk i stedet (for 
et år foreløbig). 

3.  
 
Kirkens istandsættelse 

Toilet i kælderen er fortsat et stort ønske. 
Martin Jonø vil lave to dispositionsforslag (et 
med toilet, og et uden). Hvis ikke provstiet vil 
bevillige penge til det, søges der penge ved 
fonde. 
Der er aftalt et møde med Martin Jonø, 
provstiet og MR i den kommende måned. 

4.  
 
Korsene 

Det besluttes at korsene skal tages ned pga. 
stormskade. 

5.  
 
Nyt fra Kirkegården,  
Marc Winther  

Arbejdstilsynet har været på uanmeldt besøg 
på kirkegården, men traf ingen grundet 
afspadsering og ferie. Arbejdstilsynet ringer til 
Marc Winther for at aftale et nyt møde. 

6.  
 
Nyt fra Kirkeværgen, 
Henning Halvorsen 

Henning har inspiceret nordgavlen på 
graverbygningen, efter et træ væltede ned i den 
efter stormen sidst i januar, og har ingen 
bemærkninger hertil (kun kosmetisk skade). 
 
Træbeklædning, maskinhus: Den vestlige side 
bærer tydeligt præg af fugt-/rådskader. 
Henning undersøger, hvilken maling der 
tidligere er benyttet, og om det kan lade sig 
gøre at få den afrenset og malet på ny. 
 
Reparation af stendige ved præstegården er 
stadigvæk ikke påbegyndt. Henning rykker 
entreprenør. 

7.  
 
Nyt fra Kontaktpersonen, 
Lars Askholm 

 

8.  
 
Nyt fra Kassereren, 
Niels Sønderby 

Nationalmuseet har henvendt sig omkring 
stendiget ved Kirkeballe, og vil komme på 
besøg ved lejlighed. 

Menighedsrådets formand 
 

Hanne Wolfsberg 

Fiskervænget 6, Dyreborg 

5600 Faaborg 

Tlf. 6261 8652 / 4035 8387 

hannewolfsberg@gmail.com 



9.  
 
Nyt fra Kirkeudvalget, 
Lars Udenby 

 

10.  
 
Nyt fra Aktivitetsudvalget, 
Anne Lise Spange 
 

Fastelavn den kommende søndag. Der vil blive 
afholdt tøndeslagning, og der serveres kaffe og 
fastelavnsboller. 
 
Julens aflyste koncert forsøges afholdt forår 
eller forsommer. 

11.  
 
 Eventuelt 
 

Der foreslås ændringer til hjemmesiden. Bl.a. 
en ny (ekstra) kontaktformular, så det fremgår 
mere tydeligt, hvilke henvendelser, der skal til 
MR, og hvilke der skal til præsten. 
 
Ydermere lægges videoer op fra Sydfyn TV, 
omhandlende Horne Rundkirke. 
 
Organisttavlen i kirken skal opdateres, og det 
besluttes, at der skrive årstal på en ny og mere 
logisk måde. 
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