Referat af menighedsrådsmøde afholdt den 21.2. kl. 19.00 på Herrestedgaard.
Afbud: Britta, Roze og Peter.
Ad 1. Siden sidst:
Vi har været i Tønder den 27.1.2018 til møde vedr. ændringer i Pastoratstrukturen i Tønder Provsti. Dorthe
har efterfølgende sendt en mail til biskoppen om vore ønsker til den fremtidige struktur.
Inden for et år forventes en afklaring ifølge biskoppen.
Ad 2. Orientering fra møde i kirkegårdsudvalget. Vi vil gerne indstille til, at der skal afsættes flere timer til
personalet på kirkegården m.h.b. på ekstra rengøring på Herrestedgaard. (Budget 2019):
Vi vurderer, at de ekstra timer (250 pr. år) skal bruges til ekstra rengøring på Herrestedgaard.
Vi budgetsætter det til 2019.
Ad 3. Nye vinduer og døre til præstegården:
Der er indhentet 3 forskellige tilbud og vi har valgt materialet i træ/alu. Prisen er i alt kr. 176.128,75 incl.
moms og isætning. Vi får samtidig en pris på døren til kapellet i Tirslund Kirke, samt evt. øvrige der trænger
der, så de kan skiftes samtidig.
Ad 4. Indkøb af løvsuger, tilbud indhentes:
Der er brug for en ny løvsuger, der kan bruges til minilæsseren, der gør arbejdet lettere. Den er dog for stor
til Tirslund Kirkegård, hvorfor vi også har brug for en lille, der kan bruges der. Prisen er i alt ca. kr. 39.000,00
excl. moms.
Vi indstiller til at købe dem.
Ad 5. Orientering om statistik v/Marianne:
Marianne fremlagde statistik for kirkelige handlinger i Toftlund og Tirslund Kirker.
Ad 6. Meddelelser fra:
A) Præsterne: Det fungerer godt med mange deltagere til formiddags arrangementer på Herrestedgaard.
Det nye samarbejde med Ugeavisen fungerer rigtig godt. Arrangementerne samles i en spalte for både
Toftlund og Tirslund Kirke.
Efter sommerferien deltager vi i kulturugen med en gudstjeneste, der arrangeres på forhånd af
kirkegængerne.
Marianne har skrevet til Lokal Historisk Arkiv vedr. en markering af d. 11.11. for 100 året af 1. verdenskrig.
De vil gerne deltage og kommer med en krans.
Der laves en gudstjeneste palmesøndag, hvor børnehaveklasserne inviteres med deres forældre til
fernisering af børnenes ophængte billeder.
B) Kassereren: Trine kommer næste gang og gennemgår regnskabet for os og menighedsrådet skal være
fuldtallig. Der er sendt opkrævninger ud for betaling af gravstederne, og vi afventer stadig, at de sidste
indbetaler.
C) Medarbejderrepræsentanten: Hanne starter igen i næste uge. Der er kirkegårdskonference den 8.3. på
Nyborg Strand. Jes deltager og måske Betty.
D) Kirkeværgen: Intet.
E) Kontaktpersonen: Intet.
F) Initiativudvalg: Betty har været til planlægningsmøde mellem sognekirker og Tønder kommune. Hun
orienterede om det næste møde i initiativudvalget i Toftlund den 6.3.18.

G) Præstegårdsudvalget: Intet.
H) Herrestedgaardudvalget: Intet.
I)Kirke- og kirkegårdsudvalget: Murværket er repareret i kirken. 2 bedlamper sættes op på hjørnet ved ppladsen. Drøftet udskiftning af projektører på kirken. Studietur til Hostrup + Nr. Løgum kirkegård i april for
udvalget. Møde med energikonsulent vedr. indeklima i Tirslund og Arrild kirke aftales til medio marts.
J) Gudstjenesteudvalg: Intet.
Ad 7. Eventuelt:
Varmen er blevet justeret på Herrestedgaard.
Indsamlere til Folkekirkens Nødhjælp den 11.3.2018 blev skrevet op.
Underskrevet:
Inge Thyssen, Grethe Madsen, Dorthe Thorgaard, Ejner Iversen, Christian Iver Petersen, Hanne Kirstine
Pedersen, Torben Steensbeck, Vagn Skøtt, Marianne Holm Zeuthen, Betty Fievé, Anne Berit Holm.

