Referat af menighedsrådsmøde
Mandag den 22. oktober 2018 i konfirmandstuen

Mødedeltagere

Fraværende

Klaus Mogensen, Kirsten Mørch-Nielsen, Henrik Mørch-Nielsen, Kristian
Rønlev Berwald, Finn Olesen, Finn Schmidt Knudsen, Eva Pedersen,
Benedicte Tønsberg, Gitte Søndergaard, Annette Hanskov, Ellen Weisbjerg
og Bodil Damgaard Hansesgaard
Karen Margrethe Lynggaard

1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt
2. Godkendelse af referat af 20/9 – godkendt, med flg. ændringer: ringetider forbliver uændret,
indtil 01.03.19. hvor det drøftes igen. Der udskiftes 10 varmeregulatorer i Rakkeby kirke.
Udskiftning af olietanken i Tæbring beløber sig til kr. 25.000,- i alt.
3. Siden sidst:
a. Formanden
Formandsmøde i november hvor formålet er at udarbejde et oplæg til en samarbejdsaftale på
tværs af provstiets menighedsråd, som viderebehandler det.
b. Kassereren – intet
c. Kontaktperson. – intet
d. Aktivitetsudvalg
Indvielse af lysglobe i Hvidbjerg 18.11.18
Sang & musik i kirkerne forventes afholdt medio august 2019 med Ingrid Stümer og flere
musikere.
Birte har afholdt ”Studie salmekreds” i Tæbring kirke i oktober. Et godt arrangement, som
afholdes ca. 1x mdl.
e. Præsterne
Kristian holder barselsorlov i perioden: 08.01.19 -27.05.19. Afløseren er ikke fundet endnu.
Birte vil på opfordring fra Kristian oprette aktiviteten: Babysalmesang i Karby kirke med
start 23.01.19. ”Min første salmebog” m. CD og bog indkøbes til pastoratet. Kristian sender
invitation ud til de nyfødte.
Vi evaluerede høstgudstjenesterne, som sendes videre til gudstjenesteudvalget.
Rakkeby kirke vil fremover fra uaflåst, som Tæbring kirke. Lone aflåser ”kirkesølvet”, og
sørger for, at der sættes en fjeder i kirkedøren.
f. Kirkeværger
(Karby Kirke)
Ellen rykker arkitekten ang. kirkestien
Malerarbejdet på redskabshuset er ikke udført endnu. Ellen følger op.
Intet nyt vedr. kalkning af tårn. Vi mangler svar fra nationalmuseets kalkningstjeneste.
Blytækkerne har ikke tid før år 2020/2021, så polske håndværkere kan komme på tale.
(Tæbring kirke)
Udskiftning af vinduer samt nedtagning af bænke er godkendt.
Klokkestabel er malet af tømreren.
Eva rykker for sidste gang for færdiggørelse af bænken til diget. Ellers findes en anden
løsning. Bænkene skal have en lakering (mat lak), da de afgiver linolie, når man læner sig
op af dem. En kirkegænger har gjort opmærksom på det.
Varmesystemet taber vand, Utæthederne undersøges og Birte registrerer vandforbruget
hver dag. Varmekonsulenten i stiftet er sat på sagen.
(Rakkeby kirke)
Indkøb af orgelspejl. Malerarbejdet er udført. Affaldsmøddingsplads etableres til forår 2019.
4. BARk – intet
5. Næste møde – 20.11.18
6. Evt.
Der er bestilt ny alterdug til Rakkeby kirke.
Jordpåkastelsessættet er klar til afprøvning. Skovlen skal måske udformes på en anden måde?
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Lone foreslog, at udarbejde en vedligeholdelsesplan for de 3 kirker og præstegården for en 4-årig
periode.
Henrik orienterede om, at der på Kristeligt dagblad er en portal med kirkestof og lovstof, som man
kan abonnere på.
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