Referat af menighedsrådsmøde i Vejleby menighedsråd onsdag den 18.
august kl. 19.00 i Rubbeløkke præstegård
Til stede: Susanne Møller, Hanne Mikkelsen, Helene Karrebæk, Christian Nissen,
Jesper Bacher
Fraværende uden afbud: Ditte Malling Helsted
For referat: Jesper Bacher

1.Godkendelse

af dagsorden

Dagsordenen blev godkend.t

2. Siden sidst
Formanden orienterede bl.a., om sommerens indbrud i Vejleby kirke og
redskabsskur, hvor der blev stjålet for ca. 55. 000 kr. Foruden prisen til nye låse, da
de tyvagtige skan også rendte med nøglerne.
Sognepræsten orienterede om livets gang i pastoratet og kunne fortælle, at der skal
konfirmeres 10 konfirmander fra slutningen af august og ind i september. Der er
gang i pastoratet for tiden. I august måned har der været, eller skal der være dåb,
konfirmation, vielse, bisættelse, jordfæstelse og selvfølgelig de almindelige
gudstjenester.

3. Menighedsrådsvalget. Vi er klar til Valgforsamlingen 15/9. Lars Pedersen fra
Holle har indvilliget i at stille op til menighedsrådet, så vi har de kandidater, vi skal
bruge.

4. Personale. Vi støtter kirkesangerens ansøger om finansiering af efteruddannelsen.
I Hillested fratræder graver Birgit Jensen, og der arbejdes på en samarbejdsaftale
med Tirsted og Vejleby og en udvidelse af graverteamet.

5. Vedligeholdelse af kirke, kirkegård og præstegård. Vi har haft provstesyn. Den
igangværende restaurering af Vejleby giver stadig udfordringer, hvad angår tidsplan,
praktik og kommunikation. Vi satser på, at kirken i hvert fald er færdig til påske. Det
blev besluttet at indkøbe et vildkamera til overvågning af kirken i lyset af de omtalte
tyverier. Der er gang i flytning af de mindeværdige gravsten på kirkegården. I
præstegården er der ikke større opgaver efter provstesynet. Der er dog to værelser,
som skal males, og på længere sigt er et nyt køkken en mulighed.

6. Økonomi. Det hænger sammen, Vi har 3.000 kr. i plus i sidste kvartalsopgørelse.
Der er Budgetsamråd onsdag den 26. august i Sognets Hus i Maribo

7. Aktiviteter efterår/vinter. Der er landemode i Maribo 3. oktober. Ifølge
kirkebladet er der B.U.S.K-dag den 25. oktober i Skørringe kirke, men det blev
vedtaget, mens vi håbede på større lempelser af coronarestriktionerne. Skørringe
kirke er nu for lille, ligesom præstegårdens konfirmandstuen næppe er stor nok til de
forventede frokostgæster. Vi ser på alternativer, men måske må vi bare aflyse
B.U.S.K-dagen i år. Der skulle derimod ikke være nogen ko på isen i forhold til
visningen af årets Gabriel-vinder, filmen ”Onkel” i Søllested Bio den 11. november i
samarbejde med Tirsted-Skørringe-Vejleby Foredragsforening.

8. Næste møde
Næste menighedsrådsmøde er mandag den 9. november kl. 19.00 hos Ditte.
Sognepræsten kan desværre ikke deltage grundet kursus.

6. Eventuelt. Intet at bemærke

