Menighedsrådsmøde onsdag den 11. april 2018 kl. 19.00 på Herrestedgaard.
Afbud: Peter Boyschau og Roze Tindgard.
Ad 1. Siden sidst:
Vi drøftede, hvordan vi forholder os ved en evt. lockout af de ansatte ved kirken. Dorthe undersøger ved
stiftet.
Flotte gudstjenester i påsken med mange deltagere. Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp gav ca. 10.000,00
kr.
Invitation til Dialogmøde mellem sognekirker og Tønder kommune den 15.5. i Løgumkloster kl. 14.00 –
17.30.
Invitation til provstisamråd den 17.4. kl. 17.00 – 19.00 i Agerskov. Vi deltager med 3 personer.
Ad 2. Orientering fra konsulent besøg i Tirslund Kirke:
Konsulent besøg i Tirslund Kirke med civilingeniør Poul Klenz Larsen den 15.3.2018.
Det var et positivt møde, hvor han anbefalede at vi prøver at opsætte en ventilator for at forbedre
ventilationen af kirkerummet. Dette vil reducere lugt og andre gener der er relateret til forhøjet
luftfugtighed.
Han foreslog, at døren til toilettet i kapelbygningen blev forbedret – der er for stort varmetab.
Torben får tilbud hjem på det til næste møde.
Vi opsætter en datalogger til at måle luftfugtigheden i kirken og følger udviklingen. Samtidig anskaffes en
ventilator. Tilbud på indkøbene indhentes og sættes på dagsorden til næste møde.
Ad 3. Planlægning af budget 2019:
Ønsker fra de forskellige udvalg skal være sendt på mail senest 8. maj til Anne Berit.
Provstesyn den 19.4. blev planlagt. Evt. forbedringer skal med på budgettet.
Ad 4. Meddelelser fra:
A) Præsterne: Den 21.4. kl. 10.00 er der et hold guldkonfirmander der har fået lov at låne Herrestedgaard.
Jes viser dem rundt i kirken.
Der overvejes opstart af familieklub i samarbejde med FDF.
B) Kassereren: Anne Berit orienterede om et modtaget brev vedr. tinglysning af fredede og beskyttede
fortidsminder på kirkegården. Hun får besked igen, når effekterne er endeligt tinglyst.
C) Medarbejderrepræsentanten: Niels blev 60 år den 8.4. Der er godt gang i den på kirkegården med
plantning af forårsblomster.
D) Kirkeværgen: Intet.
E) Kontaktperson: Intet.
F) Kontaktperson: Intet.
G) Præstegårdsudvalg: Intet.
H) Herrestedgaardudvalg: Der er stadig knas i lyden på Herrestedgaard. Der er noget galt med mikrofonen.
Vi kan i stedet bruge en af mikrofonerne fra kirken, der ikke benyttes mere. Jes demonstrerede lyden.
Anlægget fungerer perfekt.
I) Kirke- og kirkegårdsudvalg: Udvalget tager på inspirationstur til Hostrup og Nr. Løgum kirkegårde og ser
på stenbelægning den 18.4.2018 kl. 17.00.
J) Gudstjenesteudvalg: Intet.

Ad 5. Eventuelt:
Fotografering i kirken under kirkelige handlinger blev drøftet. Vi henstiller til, at fotografering sker efter
gudstjenesten.
Det sidste til hjælperfesten på fredag blev planlagt.
Underskrevet:
Inge Thyssen, Grethe Madsen, Britta Heick Hansen, Betty Fievé, Dorthe Thorgaard, Ejner Iveren, Christian
Iver Petersen, Hanne Kirstine Pedersen, Torben Steensbeck, Vagn Skøtt, Marianne Holm Zeuthen, Anne Berit
Holm.

