
Femø Menighedsråd. 

Nyhedsbrev december 2019. 

Vi er nu så småt gået ind i vintertiden. Kalenderen fortæller os, at den første vintermåned nu har 

taget sin begyndelse, den mørke tid er i højsæde, men bliver dog opblødt lidt af alle julelysene, der 

tændes i denne måned. 

Femø Kirkegård: 

På menighedsmødet den 25. november blev det besluttet at fristen for tilbagemelding vedr. køb af 

gravsteder er udsat til 31. marts. Efter denne dato kommer menighedsrådet tilbage med en 

udmelding om, hvorledes proceduren for sløjfning af hjemfaldne grave vil komme til at forløbe.  

Gravstenssikring af opretstående gravstene: 

Som omtalt på Menighedsmødet den 25. november, er man på alle landets kirkegårde blevet 

pålagt at skulle gravstenssikre samtlige opretstående gravstene. Det vil sige, at stenene skal kunne 

modstå et træk/skub på 35 kg. Kan de ikke det skal de sikres. I nærmeste fremtid vil Femø 

Kirkegårds gravstene blive gennemgået, så vi kan se, hvor slemt det står til. Da det er 

gravstedsejerne der skal afholde denne udgift, vil de få henvendelse fra Femø menighedsråd, hvis 

deres gravsten vurderes usikker. Udgiften vil være ca. kr.1400 pr sten. Ønsker man ikke at sikre 

gravstenene, kan man vælge, at få dem lagt ned. Da vi jo har mange hjemfaldne grave på 

kirkegården, vil man i en periode kunne opleve, at gravstenene på nogle grave vil være forsynet 

med rød/hvide bolsjebånd, dette er for at indikere, at stenene er usikre, hvilket betyder, at man 

skal holde sig på afstand af dem. Hvis nogen har spørgsmål til dette så kontakt menighedsrådet, og 

vi kan uddybe emnet yderligere. 

Sangeftermiddage: 

Se opslag på tavler og færge. 

Gudstjenester: 

Se på tavler og i Talerøret.  

Menighedsmøde fredag den 10. januar kl. 14.00:  

Mødet omhandler valg til menighedsrådet 2020. Vil Femø Sogn selv kunne stille med et 

menighedsråd? eller skal vi gå sammen med et andet sogn. Mere om dette på opslag, og 

hjemmeside.  

Referat fra Menighedsmødet den 25. november vil kunne ses på Femøs hjemmeside. 

Mødedatoer for menighedsrådsmøder 2020 vil blive offentliggjort i starten af det nye år.  

Femø menighedsråd ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

Lis Christoffersen. 



 

 

 


