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Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 19.00

Fremmødte:
Kirsten Krab Koed, Ejvind Sørensen, Lene Lange, Marianne Fruergaard, Birthe Korsbæk, Kirsten Sørensen,
Leif Jensen og Birthe Ømark.
Salme valgt af Ejvind.: Dybt hælder året i sin gang
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2. Meddelelse fra:
◦ Sognepræsten
• Gav udtryk for, at det var en dejlig høstgudstjeneste med en fin tilslutning.
◦ Formanden
• Intet.
◦ Kirkeværgen
• Birthe K. har spurgt dagplejerne, om de er interesserede i salmesang for
dagplejebørn, hvilket de er. Vi snakker om muligheden for at starte op i Klejtrup.
Birthe K. kontakter Laila Trier, som underviser i Hersom og Bjerregrav med henblik på
opstart.
" Birthe K. præsenterer idéen om et dåbstræ.
◦ Øvrige
• Intet
3. Kassereren har ordet
Der har været eftersyn på Sognehuset, og byggegarantierne kan aflyses.
Vi bør få Sognehuset fotograferet indefra inden opgravning af Skårupvej. Birthe Ø. kontakter Jens
Kolind.
Marianne foreslår, at næste møde flyttes fra den 11. november til den 12. november, hvilket
vedtages.
Rådet er blevet tilkendt 206.000 kr. i 2015, hvilket er sidste afdrag på kirkerenovering.
4. Tilmelding til bispevielse den 23. november kl. 14 Lene, Marianne, Birthe, Birthe, Kirsten og
Kirsten vil gerne deltage. Lene tilmelder os.
5. Fornyelse af indsamlingsliste
Rådet diskuterer, hvilke formål vi ønsker at støtte. Der fremkommer en del forslag, og vi beslutter
os for følgende formål: Kirkens Korshær, Kofoeds Skole, Danske Sømands- og Udlandskirker samt
Bibelselskabet.
6. Opmåling - kirketjener/graver
Vi har haft besøg af FAKK og personalekonsulent Helle Bjerregaard i forbindelse med opmåling af
kirketjener/graver-stillingen. Opmålingen resulterede i en nedgang i medhjælpertimer fra 150 til
100 timer. Dog må påregnes ekstra timer, hvis vi indfører salmesang for dagplejebørn.
7. Arrangementer inden næste møde
Der er BUSK gudstjeneste den 26. oktober kl. 11 med efterfølgende frokost i Sognehuset. Vi
beslutter at servere pålægsfad fra Hersom til ca. 40 personer. Marianne ringer til Dorthe, og Ejvind
sørger for drikkevarer. Lene, Birthe og Birthe dækker bord den 25. kl. 13.
8. Eventuelt
Der mangler navn og husnummer på Sognehuset. Leif køber et husnummer og sætter det op.
Folkekirkens Nødhjælp vil gerne låne huset, og Lene har angivet en pris på 200 kr.
I stedet for engangsservice bruges bestikket i køkkenet.
Vi overvejer evt. et foredrag i løbet af efteråret eller vinteren. Ejvind foreslår "Æ Fortællekuen",
f.eks. i sidste halvdel af november. Ejvind kontakter hende for at høre, om det kan lade sig gøre.
Underskrevet af:
Kirsten Krab Koed, Birthe Korsbæk, Ejvind Sørensen, Lene Lange, Marianne Fruergaard, Kirsten Sørensen
og Birthe Ømark
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