Referat af afholdt menighedsrådsmøde tirsdag den 15.8.2017.
Afbud: Roze, Chr. Iver, Vagn.
Ad 1. Siden sidst:
Udflugt til Sillerup Mølle. 16 deltog.
Dorthe og Anne Berit beslutter hvem der skal være Toftlund-Tirslund menighedsråds administrator hos
Skovbo Data.
Ad 2. Gensidig vikardækning af graver og kirketjenerfunktion mellem Arrild, Toftlund og Tirslund Kirker:
Niels, Hanne, Jes og den nye graver i Arrild mødes sammen med Dorthe Thorgaard og Bent Beim (formand
og kontaktperson i Arrild) og finder en løsning.
Ad 3. Offentlig møde i forbindelse med valg til Provstiudvalget (PU) vil finde sted 23. august kl. 19.00.
Tilmelding og drøftelse:
Mødet foregår i Agerskov Sognehus, og vi kommer 10 personer fra menighedsrådet.
Ad 4. Budgetsamrådsmøde 7. september 2017 i Toftlund:
Vi afventer nærmere info og forventer ca. 100 personer.
Ad 5. Vikarlønninger:
Vi afregner til vejledende pris.
Ad 6. Kommunikationskursus for par v/Marianne:
”Hold me tight” v/psykoterapeut Inger Margrethe Jørgensen. Prisen er kr. 1.000,00 pr. par og er et
forebyggende kursus og ikke for par i krise, og foregår over 6 gange.
Vi opretter et kommunikationskursus for par til 1.000 pr. par med min. 8 par før det oprettes.
Ad 7. Orientering om annonceaftale v/Marianne:
Vi får 25% på alle annoncer 2017 ud.
Ad 8. Meddelelser fra:
A) Præsterne: Marianne har undersøgt prisen for fremstilling af mærker i stof til spejderne og FDF for
deltagelse ved BUSK gudstjenester og nytårsparade. Hun finder ud af en brugbar løsning.
Konfirmandundervisning ved Høllevang Skole er der truffet aftale med en tidligere sognepræst, der har
været vant til at undervise elever med særlige behov.
Konfirmandundervisning for STUK og Kostskolen: Der arbejdes på at træffe en aftale med en
teologiuddannet.
B) Kassereren: På næste møde modtager vi kvartalsrapport for april, maj og juni.
C) Medarbejderrepræstentanten: Hækklipningen er færdig i Toftlund og snart afsluttet i Tirslund. Travl
sommerferieperiode i kirken og på kirkegården.
D) Kirkeværgen: Intet.
E) Kontaktperson: Kirkegårdspersonalet tager til Slagelse på studietur.
F) Initiativudvalg: Planlagt adventsgudstjeneste i Tirslund den 5.12.2017 med Midt Syd Kantori, kaffe og
foredrag.

G) Præstegårdsudvalg: Defekte vinduer i præstegården på første sal skiftes sidst i næste uge.
Energimærkning af præstegården foregår den 16.8.2017.
H) Herrestedgaardudvalg: Møde afholdt med kaffedamer. Opgaver fordelt til januar 2018.
I) Kirke- og kirkegårdsudvalg: Fugtproblemer i Tirslund Kirke skal beskrives til besøg af konsulentrunden.
Sendes til provstiet senest den 28.8.2017.
J) Gudstjenesteudvalg: Intet.
Ad 9) Eventuelt:
Intet.
Underskrevet:
Inge Thyssen, Anne Berit Holm, Betty Fievé, Grethe Madsen, Ejner Iversen, Dorthe Thorgaard, Torben
Steensbeck, Marianne Zeuthen, Hanne Pedersen og Britta Heick Hansen.

