Referat af afholdt menighedsrådsmøde onsdag den 22.11.17 kl. 19.00.
Fraværende: Peter Boyschau og Roze Tindgard. (I stedet for Roze var Elin E. Rom indkaldt)
Ad 1) Siden sidst:
Sogneaftenen i kirken var en fin aften.
Alle Helgens gudstjeneste er afholdt med en fuld kirke.
Ribe Stiftsnyt blev uddelt til menighedsrådet.
Ad 2) Valg af formand: Dorthe blev valgt.
Ad 3) Valg af næstformand: Britta blev valgt.
Ad 4) Valg af kasserer: Anne Berit blev valgt.
Ad 5) Valg af sekretær: Inge blev valgt.
Ad 6) Valg af kirkeværge: Torben blev valgt.
Ad 7) Valg af kontaktperson: Dorthe blev valgt.
Ad 8) Valg af bygningssagkyndig Tirslund: Ejner blev valgt.
Ad 9) Valg af bygningssagkyndig Toftlund: Jens Erik Madsen blev valgt.
Ad 10) Valg af underskriftsberettiget: Dorthe og Anne Berit blev valgt.
Ad 11) Ansøgning om køb af plæneklipper. Pris ca. 12.000,00 kr.:
Byttepris til ny plæneklipper kr. 12.000,00 er bevilget.
Ad 12) Drøftelse vedr. flygel i Toftlund Kirke:
Et flygel til kirken skal budgetsættes til 2019. Vi overvejer til sommer om vi ønsker dette. Det gamle klaver
er svær at stemme, da det er slidt.
Ad 13) Menighedspleje/diakoni:
Bilag til punktet er indsat på næste side i protokollen. Menighedsrådet stemmer for medlemsskabet.
Grethe og Betty sørger for at samle en bestyrelse.
Ad 14) Forslag fra gudstjenesteudvalget v/MHZ:
A) Ny altervin: Vi skal have ny altervin, som er bedre end den vi har nu. Smagsprøver blev udleveret, og vi
blev enige om at prøve en ny.
B) Fornyelse af indgangs- og udgangsbøn: Mariannes forslag om fornyelse af ind- og udgangsbønnen blev
vedtaget.
Ad 15) Orientering om jubilæumsfonden af 12.8.1983 v/MHZ:
Jubilæumsfonden af 12.9.1973 kan kun Marianne råde over i sin egenskab af præst. Det er afkastet af
midlerne der kan anvendes til særlige anledninger jf. vedtægter. Hele menighedsrådet skal underskrive en
fuldmagtsblanket, for at Marianne kan disponere over beløbet.
Ad 16) Forhøjelse af portoen for uddeling af kirkeblad v/MHZ:
Portoen for uddeling af kirkebladet stiger. Vi kontakter provstiet for at høre, om de kan indhente en løsning
for hele provstiet.
Marianne skal til møde hos Ugeavisen for at finde en bedre rabat på annoncer.

Ad 17) Meddelelser fra:
A) Præsterne: I samråd med kommunen uddeles der julekurve til de mest trængende. Kommunen sørger
for indkøb af kurvene og uddeler dem. Vi sender herefter beløbet til kommunen.
Marianne er blevet valgt til stiftsrådet. Hun glæder sig til arbejdet.
Der har været mange til ”kom og syng med” ca. 30 personer. Dejligt også at se mange nye.
Vi har lavet en liste til juleaften, hvor vi er to værter til hver gudstjeneste, der uddeler sangark.
Strikke/hækle klubben har høj aktivitets niveau og hygger sig. De har udvidet kreativiteten med at lave
julepynt til juletræerne i Tirslund og Toftlund Kirker.
B) Kassereren: Girokontoen nedlægges og opkrævninger som Jes sender ud, indgår nu på bankkontoen.
Anne Berit vil gerne på kursus i regnskab. Hun holder øje med hvornår der er en ledig plads, og vi har givet
grønt lys for det.
C) Medarbejderrepræsentanten: Der arbejdes i nedfaldne blade og grandækning. Grandækning afsluttes i
næste uge. Jes er ved at forlænge gravsteder. Et par 4-plads gravsteder ønskes ikke forlænget, og de laves
om til 2-plads gravsteder i stedet for.
D) Kirkeværgen: Intet.
E) Kontaktperson: Medarbejdermøde er afholdt. Der var ønske om et kommunikationskursus. Det kan
afholdes af Marianne. APV drøftet, herunder grandækning på net for at skåne kroppen. Det er herefter ført
ud i praksis. Der arbejdes på afholdelse af et førstehjælpskursus.
Stole på Herrestedgaard skal sættes på plads i rummet i stedet for i stakke i mødelokalet.
F) Initiativudvalg: Mange arrangementer er planlagt og flere er i støbeskeen. Forslag til nye arrangementer
modtages gerne inden 6. marts, hvor næste møde er.
15.12. kl. 19.00 er der julekoncert i Tirslund Kirke med kaffebord bagefter. Midt Syd Kantori medvirker.
Fællesspisning den 25.1. nærmere info følger.
G) Præstegårdsudvalg: Vinduer og døre udskiftning – er sendt i udbud hos 3 forskellige.
H) Herrestedgaardudvalg: Ny hoveddør er sat i, den er tyverisikret ude- og indefra.
I) Kirke- og kirkegårdsudvalg: Der har været konsulentrunde – en energikonsulent skal kontaktes ang. fugt
og svamp i Tirslund Kirke. Vi har fået et navn, som vi kontakter.
Næste møde er den 7.2.18 i udvalget.
J) Gudstjenesteudvalg: Intet.
Ad 18) Eventuelt:
Mariannes stol bag alteret er bare fin. Hun er rigtig glad for den.
Nye datoer for menighedsrådsmøder i 1. halvår af 2018:
Torsdag den 11.1., onsdag den 21.2., torsdag den 8.3., onsdag den 11.4., onsdag den 23.5., tirsdag den
19.6.
Sommerudflugt for medarbejdere og menighedsråd er lørdag den 25.8.
Underskrevet: Inge Thyssen, Betty Fievé, Grethe Madsen, Britta Heick Hansen, Hanne Kirstine Pedersen,
Dorthe Thorgaard, Ejner Iversen, Christian I. Petersen, Elin Ebsen Rom, Vagn Skøtt, Torben Steensbeck,
Anne Berit Holm.

