Referat af afholdt menighedsrådsmøde onsdag den 19. februar 2020
Afbud: Elin Ebsen Rom, Inge Thyssen og Marianne Holm Zeuthen.

Ad 1. Siden sidst:
Betty forhører omkring hvilken børnebibel vi bruger til dåb. Det spørger hun selv Marianne og Peter om.
Fra april 2021 skal der forudbetales for renholdelse af gravsteder. Vi har kontaktet Niels Juul Lauridsen, om
vi kan skrive om det i kirkebladet, og om vi evt. kan sende ud 2 måneder før.
Ad 2. Status, samt videre planlægning efter branden i kirken:
Kirkelig kunst konsulenter kommer den 27. marts kl. 12.00 angående betræk til knæfald.
Ad 3. Planlægning af hjælperfest den 13.3. kl. 18.30:
Hjælperfesten blev planlagt og arbejdsopgaverne fordelt. Britta opfordrer os alle til at finde på noget
underholdning.
Ad 4. Gudstjeneste liturgi, ½ times debat:
Vi ser på gravsten, som skal knuses.
Ad 5. Meddelelser fra:
A) Præsterne: Fastelavnsgudstjeneste i Tirslund.
B) Kassereren: Depot i Sydbank bliver flyttet til Danske Bank. Lone og Anne Berit holder et møde angående
aflønning af børnekor, og om satsen skal sættes op til 75 – 100 kr. Vi vil gerne have børnekoret med flere
gange og til højtiderne.
Klaveret på Herrestedgaard skal evt. tjekkes af Chr. Skov.
C) Medarbejderrepræsentanten: Travlt på kirkegården. Ukrudtet gror meget. Jes har udtalt til Ugeavisen,
at vi har problemer med nogle unge mennesker ved vores toiletter.
D) Kirkeværgen: Intet.
E) Kontaktperson: Babysalmesang bliver 9 X i foråret og 10 X i efteråret med Mette Frost Clausen.
F) Initiativudvalg: Evt. Benjamin Koppel, Henrik Goldschmidt til fælles sogneaften i Kirken – Betty arbejder
videre med dette.
G) Præstegårdsudvalg: Tagrender er fulde, så de løber over, og der skal lægges fliser ved bagdøren ved
præstegården.
H) Herrestedgaardudvalg: Slagregn ved 4 vinduer på Herrestedgaard. Jes tager kontakt til Primo Vinduer.
Grethe foreslår et skab ovenover hattehylden i gangen på Herrestedgaard. Jes arbejder videre med det.
I) Kirke- og kirkegårdsudvalg: Datalogger er sat til i Tirslund og omkring 1. marts bliver der sat en affugter
op.
J) Gudstjenesteudvalg: Intet.
6. Eventuelt:
Vi skal hænge plakater op om Zenobia – genforeningsgudstjenesten.
Jes foreslår en pølsevogn til ungdomsgudstjeneste.
Kaffe på de nye bænke med medbragt kaffe og der er en fra kirkegården, som er tovholder i juli og august
måned en eftermiddag om ugen.

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

