Referat menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 22. juni 2021 kl. 17.00

På Herredstedgård

Afbud: Gudrun Christensen, Anne Berit Holm

1. Siden sidst
Der er åbnet mere op, så der må nu være
55 med sang, 74 uden sang i Toftlund kirke, 16 med sang, 22 uden sang i Tirslund kirke.
Stiftsmøde d. 7. oktober kl. 14.30.
Folkemøde i Ribe d. 14. – 17. oktober.

2. Orientering fra budget samrådsmøde
Det enkelte menighedsråd må selv beslutte kørselsgodtgørelse til vikarer.
Medlemskabet af RAMS blev drøftet. Marianne vil efter skoleferien kontakte Toftlund
skole, for at høre om de bruger RAMS.
Turistsamarbejde om evt. at åbne kirken i weekenderne.
Arbejdsgruppe: Kirkegårdssamarbejdet kunne ikke drøftes, da arbejdet endnu ikke var
færdig.
Menighedsrådene ønsker selv at stå for personalenormering.
HR-konsulent i provstiet ophører 1.1.2022.
Kursus: Teologi for voksne i Ribe stift.
Vi valgte ikke at deltage i temaaften angående visioner for kirken.
Dorthe giver besked om nyheder vedr. provstiudvalgets valg.

3. Status på affugter til Tirslund kirke
Der mangler svar fra Nationalmuseet

4. Samarbejdsaftale vedr. sekretær forelægges
Holger gennemgik samarbejdsaftalen om fælles præstesekretær for Gram og ToftlundTirslund menighedsråd. Forsøgsperioden blev drøftet og slutdatoen skal evt. ændres til
efterår 2024. Holger tager kontakt med Gram menighedsråd og får rettet de ting, der skal
rettes.

5. Meddelelser fra:
a) Præsterne.
b) Kassereren
c) Medarbejderrepræsentanten.
d) Kirkeværgerne
e) Kontaktpersonen.

f)
g)
h)
i)

Initiativ udvalg
Præstegårdsudvalg
Kirkegårdsudvalg
Gudstjeneste udvalg

Ad a) Det er trygt at komme i kirke mht. Corona, så vi håber, at der er flere som vil komme
tilbage til gudstjenesten
Ad b) Intet
Ad c) Travlt forår
Ad d) Intet
Ad e) Medarbejdermøde fredag d. 25. juni kl. 9.00.
Ad f) Jens Emil holder julekoncert d. 19. december
Ad g) Elektriker ser på el-tavlen ved præstegården
Ad h) Besøg af arbejdsgruppen vedr. kirkegårdssamarbejde
Ad i) Skal have fastsat dato til nyt møde.

6. Visioner for Ribe stift drøftes ud fra følgende spørgsmål
Hvad er folkekirkens opgave i mødet med det enkelte menneske?
Hvad er folkekirkens opgaver i lokalsamfundet?
Hvad er folkekirkens opgaver på samfundsplan?

7. Eventuelt
Datoer for møder 2. halvår af 2021
- Tirsdag d. 17. august
- Onsdag d. 15. september (Starter med kirkesyn i Tirslund kl. 16.30)
- Onsdag d. 3. november
- Torsdag d. 25. november
- Onsdag d. 19. januar 2022

Ref.: Hanne K. Pedersen

