Menighedsrådsmøde torsdag den 12.1.2017 på Herrestedgaard.
Fraværende: Peter Boyschau
Ad 1) Siden sidst: Dorthe uddelte diverse blade/hæfter om nyt fra stiftet. Orientering om en ny folder i
forbindelse med dåb. Succes med hjælp fra menighedsråd til uddeling af sangark juleaften. Der blev drøftet
uddeling af sangbøger i våbenhuset – særligt ved begravelser.
Ad 2) Drøftelse vedr. forretningsorden: Forretningsordenen var udsendt på forhånd og vi gennemgik den.
Blev underskrevet og træder i kraft 12.1.17.
Ad 3) Hverdagsgudstjeneste i Tirslund kirke og spisning i Tirslund forsamlingshus den 19.1.: Det praktiske
blev planlagt.
Ad 4) Hjælperfrokost i foråret: Hjælperfesten blev planlagt til fredag den 24.3.17 kl. 18.30. Nærmere
planlægning følger. Britta sørger for invitationer.
Ad 5) Orientering om skrivelsen ”samvirke” fra præsteforeningen og landsforeningen af Menighedsråd:
Skrivelsen blev gennemgået af Marianne i korte træk.
Biskoppen har indbudt til møde den 21.2. kl. 19.00 med kaffebord. Invitationen ligger på IT-skrivebordet.
Tilmelding ved næste møde.
Invitation til SAMS den 23.2. kl. 19.00 i Helle Hallen. Forårsmøde og generalforsamling. Tilmelding ved
næste møde. (Begge invitationer kan læses på IT-skrivebordet)
Ad 6) Elektronisk kalender: Der bruges nu kun den elektroniske kalender til planlægning af alle
arrangementer. Der kan ses 6 mdr. frem. (Det er muligt at hente en app på sin ipad som Marianne så kan
give den enkelte adgang til kalenderen). Den elektroniske kalender blev drøftet og gennemgået. Der ligger
en ”papirform” (hæfte) i vinduet på Herrestedgaard, som også følger 6 mdr. frem. Vi forsøger i ca. 6 mdr. at
hænge en ”papirform” op på tavlen, så kaffehjælperne har bedre overblik.
Ad 7) Meddelelser fra:
A) Præsterne: Marianne tager et billede af alle i menighedsrådet til kirkebladet.
Lars har 10 års jubilæum 1.4.17.
Kirsten går op i tid til 8 timer pr. uge. (Bevilling følger næste møde)
B) Kassereren: Trine er blevet oprettet som regnskabsfører for os. Anne Berit betaler regninger og Trine
sørger for regnskab og løn. Diverse udgifter sendes via mail til Anne Berit og hun sørger for at sende videre
til Trine. Husk at notere arrangement, dato og underskrift på bilaget/fakturaen.
Bilag vedr. indsamlede kollekter og fordeling til diverse formål blev udleveret. (For året 2016 i Tirslund og
Toftlund kirker.
C) Medarbejderrepræsentanten: Niels orienterede om diverse gøremål på kirkegården. Der skal bl.a.
fældes træer i præstegården og ordnes sten på parkeringspladsen. Kirken er blevet gjort hovedren inden
jul. Niels har fået sin motoriserede trillebøre, som kan bruges til ret meget.
Årets (2016) døde har ligget på 76 mod ca. 50 de andre år. Derfor er der travlhed omkring
begravelser/bisættelser.
D) Kirkeværge: Torben orienterede om diverse. Jes sørger fremover for alt det elektroniske i forbindelse
med gravsteder i Tirslund og Toftlund.

E) Kontaktperson: Hanne Nissen har fået bevilget kr. 7916 + 2291 til sin kirketjeneruddannelse. Doneret af
kompetencefonden 2016.
F) Initiativudvalg: Kulturcafe på Herrestedgaard onsdag den 18.1. kl. 18.00 – 20.00 med fællesspisning.
Man medbringer selv en ret til deling. ”Et forum for alle nationaliteter.”
Baggårdsbandet fra Kirkens Korshær i Odense er kontaktet til brug ved en gudstjeneste.
G) Præstegårdsudvalg: Marianne ønsker 3 tagvinder udskiftet. Det undersøges nærmere. Forsikringen har
afstået at dække omkostninger i forbindelse med rotter i præstegården. Sagen er overgivet til byggelederen
Finn Bro.
H)Herrestedgaardudvalg: Der har været afholdt kaffemøde med mange frivillige kaffedamer.
I) Kirke- og kirkegårdsudvalg: Der afholdes et møde i udvalget hver anden måned sammen med Jes.
Drøftelse af indkøb af en ny plæneklipper. Sættes på dagsorden ved et senere menighedsrådsmøde.
J)Gudstjenesteudvalg: Intet.
Ad 8) Eventuelt: Der afholdes spillemandsgudstjenste med efterfølgende arrangement på Herrestedgaard
den 15.1. kl. 19.00.
Underskrevet: Anne Berit Holm, Betty Fievé, Roze Tindgard, Grethe Madsen, Vagn Skøtt, Inge Thyssen,
Torben Steensbeck, Christian I. Petersen, Hugo Vermund, Ejner Iversen, Dorthe Thorgaard.

