
Menighedsrådsmøde torsdag den 25. august i Sognehuset

Til stede: Søren Sørensen, Kirsten Sørensen, Marianne Fruergaard, Kirsten Krab Koed, Lene 
Lange, Leif Jensen og Birthe Ømark

Afbud fra: Ejvind Sørensen 

Salme valg af Kirsten Krab: Vi pløjed' og vi såede

1. Godkendelse af dagsorden
Nyt punkt om personalesag tilføjet. Ellers blev dagsorden godkendt. 

2. Meddelelser fra:
◦ Sognepræsten

• Der er indskrivningsgudstjeneste for alle konfirmander den 4. september.
• Der er høstgudstjeneste den 25. september med efterfølgende kaffebord i 

Sognehuset.
• Der er BUSK Gudstjeneste den 30. oktober kl. 11 med efterfølgende frokost i 

Sognehuset.
• Allehelgens Gudstjeneste er 6. november kl. 19.
• Der er sendt en ansøgning til biskoppen vedr. gudstjenester i Hersom med 

anmodning om, at disse reduceres til én gang om måneden. 

◦ Formanden
• Marianne Skrødstrup underviser minikonfirmander med start 5. september.
• Torben Bailey har forespurgt om evt. samarbejde med børnehavebørnene om 

kultur osv. Torben opfordres til at kontakte Kirsten.
• ProEnergi har besøgt kirken for at se, hvor der kan spares. Der er 

afleveringsmøde 31. august kl. 15-16.15.
• Vi har fået bevilget 198.000 kr. til reparation af våbenhusets tag. Fire lokale 

håndværkere er bedt om at indsende tilbud.
• Vi har fået brev fra provstiudvalget vedr. tiltag til fremme af 

gudstjenestedeltagelsen i provstiet. De vil gerne have svar inden oktober. 
Kirsten og de 3 formænd laver en beskrivelse af vores aktiviteter og sender 
ind.

• Vi har fået resultatet af vores APV. Arbejdstilsynet har givet en grøn smiley, 
der gælder i 5 år. 

◦ Øvrige
• Leif fortæller, at der er ansat en medhjælper i ferien, men denne har 

desværre fået stress før tiltrædelsen. Høgh & Færch er trådt til som 
ferieafløsere i stedet.

• Løse bænke i kirken er sat fast, ankre og vinduer er malet. Kirsten har 
modtaget regningen. 

3. Kassereren har ordet
Kvartalsrapport er sendt rundt på forhånd. Rapporten blev gennemgået og godkendt. 
Honorarer godkendes. Kassererens løn er den samme som ved ansættelse. 

4. Valg og hvad der skal ske vedr. dette
Der er opstillingsmøde den 13. september, og vi skal finde 2 nye kandidater til 
menighedsrådet. 

5. Procedurer for godkendelse af indslag i ny gruppe omkring foredrag, musik osv.
Der har endnu ikke været afholdt møder i gruppen. Rådet diskuterer, hvordan man skal 
forholde sig og hvilke retningslinjer, der skal være.
Vi beslutter, at der skal indkaldes til møde for at diskutere emnet i hvert enkelt tilfælde. 

6. Ny struktur i Hersom - hvordan påvirker det os?
I Hersom reduceres antallet af Gudstjenester, og der holdes til gengæld flere i Bjerregrav 
og Klejtrup. Rådet diskuterer en evt. fastlæggelse af rammer for, hvordan det rent praktisk 
gribes an, f.eks. at Hersom personalet deltager ved de udflyttede Gudstjenester. 

7. Eventuelt
Lene, Birthe og Kirsten hjælper til høstgudstjenesten. 
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Underskrevet af:
Kirsten Krab Koed, Søren O. Sørensen, Kirsten Sørensen, Marianne Fruergaard, Lene Lange 
og Birthe Ømark.
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