
Femø Menighedsråd.                                                                                                                          

Nyhedsbrev februar 2020 

Om ganske få dage, nærmere betegnet 2. februar, kan vi fejre Kyndelmisse, vi passerer således midvinter 

og kan med sindsro se frem til længere dage, mere sol på himlen, lunere temperaturer, og ikke mindst det 

evigt tilbagevendende under, at alt igen vil pible frem og grønnes. 

Varmeanlæg i kirken. 

På provstimøde den 17. december behandlede man ansøgningen om nyt varmeanlæg i Femø Kirke, 

resultatet af dette blev, at projektet indtil videre er sat i bero, dette grundet den meget lave aktivitet i 

kirken, samtidig med at budgettet ville blive overskredet med X antal kroner. Vi fortsætter indtil videre  

med den nuværende varmekilde. 

Femø Kirkegård. 

Kirkegårdsgruppen er på nuværende tidspunkt i gang med at sælge hjemfaldne gravsteder, hvilket ser ud til 

at gå strygende, der er solgt rigtig mange, ligeledes meddeles at usikre gravsten vil blive sikret uden 

beregning af et hold frivillige.                                                                                                                                      

Fristen for køb er, som nævnt i ”Nyhedsbrev december 2019”, den 31 marts 2020.  

Gravstenssikring af opretstående sten. 

Gravstenssikringen forløber som planlagt, samtlige der kan være i besiddelse af en evt. usikker gravsten er 

nu blevet kontaktet pr. brev.  

Graversituationen. 

Som alle nok er vidende om, går graver Louise Povlsen på barsel i begyndelsen af april måned, der vil blive 

ansat en barselsvikar. 

Møde. 

Den 5. marts kl. 10.30 afholdes menighedsrådsmøde i præstegården, på dette møde har vi fornøjelsen at 

have vores regnskabsfører Winnie Svensson med, der er således mulighed for menigheden til at stille 

spørgsmål vedr. regnskabet 2018 og budget 2020 (kan ses på sogn.dk). Det vil være en rigtig god ide at 

forberede evt. spørgsmål og sende dem til Winnie, således at hun er i besiddelse af dem senest den 1. 

marts, på denne måde vil man kunne få så fyldestgørende et svar som muligt. Winnies mailadresse er som 

følger win.1960@hotmail.com  

Øvrige menighedsrådsmøder. 

Den 1. april – den 2. juni – den 11. august – den 6. oktober – 11 november. Alle møder finder sted kl. 10.30 

i Femø Præstegård. 

Møder vedr. Menighedsrådsvalg 2020. 

Den 12. maj kl. 14.00 orienteringsmøde vedr. valget. Den 15. september kl. 19.00 valgforsamling, disse 

møder finder ligeledes sted i Femø Præstegård. 

Hold jer venligst orienteret via opslag på tavler, færge og Femøs hjemmeside. 

På menighedsrådets vegne Lis Christoffersen.  
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