Referat af afholdt menighedsrådsmøde tirsdag den 19. juni 2018 kl. 18.00 på Herrestedgaard.
Afbud: Peter Boyschau og Roze Tindgaard.
Ad 1. Siden sidst:
Byfest i Tirslund gik rigtig fint.
Ribe Stiftsnyt for maj-juli blev uddelt til menighedsrådet.
Ad 2. Meddelelser fra:
A) Præsterne: Marianne har været til stiftsrådsmøde.
Udflugt til Bindeballe Købmandsgaard og Kongernes Jelling for menigheden den 9.8.18 kl. 10.00.
Grethe har været til møde med RAMS og kom hjem med nyt materiale til brug i undervisningen.
Vi drøftede behandling af Persondataforordningsloven i forhold til præst og kirkegård.
Lysgudstjenesten handler i år om fællesskab. Flere unge har sagt ja til at hjælpe.
Stiftet har sendt en liste med oplysninger om sognebørn af anden etnisk herkomst end dansk, og beder os
overveje tiltag.
B) Kassereren: Ansøgningsbeløbet til projekter er hævet til 200.000,00 kr.
40.000,00 – 200.000,00 skal der indhentes 2 tilbud.
Over 200.000,00 skal der indhentes 3 tilbud.
C) Medarbejderrepræsentanten: Hanne fra personalet har haft sølvbryllup.
Tørke på kirkegården, der er blevet vandet.
Niels har plantet ”forglem mig ej” på Tirslund Kirkegård, det er en succes, da rådyrene ikke spiser dem.
D) Kirkeværgen: Toftlund murerforretning giver tilbud på renovering af toilet og gavl i Tirslund Kirke.
Torben og Jes har været på kirkegårdsvandring i Gram.
E) Kontaktperson: Intet.
F) Initiativudvalg: Møde omkring fælles sogneaftener har været afholdt.
G) Præstegårdsudvalg: Nye vinduer og nye bundstykker i enkelte andre. Overslag på malerarbejde af
sternbrædder, port og vinduer er givet.
Arbejdet sættes i gang.
H) Herrestedgaardudvalg: Intet.
I) Kirke- og kirkegårdsudvalg: Møde afholdes den 20.6. kl. 16.00.
J) Gudstjenesteudvalg: Der er 13 tilmeldte til babysalmesang til efteråret.
Ad 3. Eventuelt:
Ind- og udgangsbøn i Tirslund Kirke skal fremover være det samme som i Toftlund.
Underskrevet:
Inge Thyssen, Grethe Madsen, Britta Heick Hansen, Dorthe Thorgaard, Ejner Iversen, Christian Iver
Petersen, Hanne Kirstine Pedersen, Torben Steensbeck, Vagn Skøtt, Marianne Zeuthen, Anne Berit Holm,
Betty Fievé.

