Referat af afholdt menighedsrådsmøde torsdag den 11. januar 2018.
Afbud: Peter Boyschau og Roze Tindgard.
Ad 1) Siden sidst: To koncerter siden sidst med flot tilslutning. Julegudstjenesterne er godt overstået også
med fin tilslutning.
Der var mange i Tirslund Kirke til julearrangementet med efterfølgende foredrag.
Årbog fra Stiftet blev uddelt.
Meddelelse fra provstiudvalget: Isat to punkter. Menighedsrådet er imod forslaget om en takst for
urnenedsættelse om lørdagen på kr. 1450,00. Kirkegårdsudvalget skriver til provsten.
Dialogmøde den 27.1. i Tønder med biskoppen, provsten og menighedsrådsmedlemmer: Pastorats
strukturen i Tønder provsti. Vi melder samlet til hos Dorthe.
Marianne kom med forslag om belysning af kirken – også udenfor december måned. Vi undersøger
muligheden for at fortsætte i de mørke måneder.
Opsætning af et par ekstra bedlamper ved mørke hjørner undersøges m.h.t. pris.
Ad 2) Kyndelmissegudstjeneste i Tirslund den 25.1.2018 blev planlagt. Der serveres gule ærter bagefter.
Ad 3) Hjælperfest i foråret: Dato blev fastsat til den 13.4.2018 kl. 18.30.
Ad 4) Forslag om ny aktivitet i ”nørkeklubben” v/Marianne: Stor aktivitet i ”Nørkeklubben” udvidet med
pynt til fastelavn og påske samt strikning af tæpper til kirken til kølige dage samt ”rygpøller” til ryggen.
Evt. overskydende produkter kan på sigt sælges og overskuddet går til f.eks. menighedspleje eller anden
forudbestemt organisation.
Ad 5) Meddelelser fra:
A) Præsterne: Marianne har haft besøg fra Ugeavisen – vi får nu 30% på alle annoncer, da vi bestiller så
mange hos dem.
Marianne har deltaget i menighedsrådsmøde i Arrild, hvor gudstjenestetiderne blev drøftet.
I næste kirkeblad anbefales et arrangement den 7.3.2018 i Esbjerg. Se ”Esbjerg Evangeliet”.
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp den 11.3.2018. Dagen starter med indsamling kl. 9.00 og der er
rytmisk Gudstjeneste kl. 10.30. Konfirmanderne opfordres til at deltage.
B) Kassereren: Trine kommer til menighedsrådsmøde den 8.3.2018 og den 23. maj drejer det sig om
budgetlægning.
Anne Berit fremlagde udskrift over fordeling af klingpungens indtægter – indsat i protokollen.
1. juledag skal der fremover indsamles til Børnesagens Fællesråd også.
C) Medarbejderrepræsentanten: Jes orienterede: Bisættelser 80% og 20% begravelser de seneste to år.
Utæt vandledning på kirkegården skal repareres. Pris for nedlægning af ny vandledning indhentes og
midlertidig løsning laves.
Murerne har repareret pudsskader i kirken. Beskæring på kirkegården er i gang.
D) Kirkeværgen: Intet.
E) Kontaktperson: Intet.
F) Initiativudvalg: 6/3-2018 er der udvalgsmøde. Der skal arrangeres en koncert til Tirslund byfest den
1.6.2018. Udvalget vender tilbage.
G) Præstegårdsudvalg: Tilbud på udskiftning af vinduer er klar til næste møde.
H) Herrestedgaardudvalg: Kaffemøde med 25 kaffedamehjælpere er afholdt. 4 nye er kommet med.
I) Kirke- og kirkegårdsudvalg: Møde den 7.2.2018 i udvalget.
J) Gudstjenesteudvalg: Intet.
Ad 6) Eventuelt: Forespørgsel om at hæve temperaturen på Herrestedgaard. Jes sætter varmen lidt op.

Underskrevet: Inge Thyssen, Betty Fievé, Grethe Madsen, Britta Heick Hansen, Marianne Holm Zeuthen,
Christian Iver Petersen, Hanne Kirstine Pedersen, Torben Steensbeck, Vagn Skøtt, Anne Berit Holm, Ejnar
Iversen, Dorthe Thorgaard.

