
Beslutningsprotokol for Knebel-Rolsø-Agri-Egens Menighedsråd. 

Dato: 24.06. 2021 kl. 17.00-19.00 

Mødested: Graverhuset i Agri 

____________________________________________________________________________________________ 

Til stede: Oda Skov Andersen (OSA), Elisabeth Carstensen (EC), Inge Merete Dalsgaard Johansen 
(IJ), Anne Hansson (AH), Rikke Borup Hansen (RBH), Alice Bonde Nissen (ABN), Claus Rasmussen 
(CR) Morten Gregers Hansen (HM), Lene Duun (LD) 

Afbud: Bent Caspersen 

Dagsordenspunkt Beslutninger 
 
1.Godkendelse af dagsorden.  
 

 
Godkendt –  
Tilføjelse af et punkt 3C: Udskiftning af ral til græssti ved 
Vrinners kirkegård. 
Rettelse til sidste Beslutningsprotokol: Budget 2022 er 
godkendt.  
 

 
2. Godkendelse af referat fra 
sidste møde. 

 
Godkendt 
 
 

3.A. Beslutningspunkt.  
 

Kirsten har indsendt opsigelse som korsanger pr. 1. august, 
2021. Vi skal drøfte et nyt stillingsopslag til stillingen. 
Kirsten vil gerne hjælpe os fremover som vikar, hvis der er 
behov.  
MR accepterer opsigelsen. Inge laver stillingsopslag i 
samarbejde med Judith og Anne.  
 

 
3.B. Beslutningspunkt 
 

 
I maj indsendte vi en ansøgning til kampagnen “Vilde Haver - 
lige uden for døren” af National Park Mols. Vores ansøgning 
om et projekt i “Lunden” ved Agri Kirke blev udvalgt, og vi har 
nu haft to Vilde haver-workshops med biolog & 
naturhaveekspert, Lilli Gruwier. Se fotos på den digitale 
opslagstavle: https://padlet.com/abod/KRAE 
Det er der kommet nogle rigtig spændende ideer ud af, som 
skal drøftes og vedtages i MR. Deltagere ved de to workshops: 
Lene, Jannie, Christine, Ulla, Anne, Rikke og Alice. 
Af vores to workshops er der kommet et projekt, der består af 
to dele: 

https://padlet.com/abod/KRAE


 

     

 

 

 

1.  Vi ønsker at etablere en sti rundt om ”Lunden” med 
opdagelsesmuligheder og en opgang gennem ”kløften”, 
så ”Lunden” og fodboldbanen forbindes. 

2. Vi ønsker at lave en skov-kirke, hvor vi trækker kirken 
ud i naturen.  

MR bakker op om ideen. Projekt ”Skov-kirke” lægges formelt 
ind under ”Grøn kirke”, så der ikke etableres unødig mange 
udvalg. Udvalget fortsætter projektmodningen, som bl.a. 
omfatter projektbeskrivelse og ansøgning i Provstiet. 

 
3. C. Beslutningspunkt 
 

 
Vi kan søge provstiet om at etablere græssti på Vrinners 
kirkegård. I kirkeudviklingsplanerne tilstræbes mere græs, og 
da ralstien er svær at holde, giver det god mening at omlægge 
til græs, da det er mindre krævende. Lene har hjemtaget to 
tilbud. Inden vi går videre med de to tilbud, skal vi have 
godkendt projektet i provstiet. Vi foreslår, at vi laver 
ansøgningen efter provstesynet. Formanden arbejder på at få 
provstesyn i primo august.  
 

3. D. Beslutningspunkt 
 

 

3. E Beslutningspunkt  
 

 



 

 


