Fælles menighedsrådsmøde

Tirsted – Vejleby – Hillested - Skørringe
Mandag den 7. september 2020 kl. 19.00 i Rubbeløkke Præstegård
Skørringe sørgede for traktement.
Fraværende: Tirsted: Tove, Vejleby: Christian, Hanne og Helene, Skørringe: Karen, Hillested:
Susanne
Referat
1. Jesper bød velkommen.
2. Jesper blev valgt som mødeleder. Dagsorden godkendt.
3. Susanne blev valgt som referent.
4. Referatet fra fællesmødet d. 20. januar 2020 blev godkendt.
5. Orientering fra sognepræsten
Vores 11 konfirmander bliver konfirmeret i tre kirker i denne tid. Covid 19 gør det lidt vanskeligt at
gennemføre som vanligt, men man ”finder en vej”, så så mange som muligt kan være med i kirken.
I det hele taget har Covid19 forårsaget mange aflysninger, således også Påskenat – gudstjenesten og
gudstjenesten i Christianssæde slotspark 2. piunsedag.
6. Orientering fra de fire menighedsråd:
Tirsted:
Kirken undersøges lige nu for råd og angreb af borebiller i bærende konstruktioner. Forhåbentlig
kun i mindre omfang.
Nye kirkelåger mod syd er færdige nu og indvies til høstgudstjenesten.
Et planlagt graverkursus med ca. 70 deltagere er planlagt at finde sted 19. oktober i Foreningshuset.
Flytning af kurset eller evt. aflysning overvejes.
Vejleby:
Arbejdet med renovering af kirken trækker ud. der findes stadig nye gamle skader at reparere. Hele
loftet i skibet skal fornyes med oplægning af nyt strålag, et nyt pudslag og så nogle lag kalk. De
store bjælker i tagrummet er skiftet eller kunstfærdigt repareret, så nu arbejdes der med lægtning, så
tagpotterne kan ligge nogenlunde jævnt. understrygning af taget udsættes sandsynligvis til foråret.
Det tilstræbes at stillads og overdækning kan fjernes inden jul.
Skørringe:
Kirken er nykalket og der er fældet nogle træer på kirkegården.
Der afventes stadig et brugbart forslag til den ny kirkedør fra arkitekten.

Hillested:
Graveren er afskediget på grund af sygdom medførende stærkt reduceret arbejdsevne.
Der forventes at blive indgået et samarbejde med Tirsted og Vejleby om pasning af kirkegårdene
under ledelse af graver Henning Hansen.
En ny samarbejdskontrakt skal udarbejdes.
Samarbejdet mellem alle fire kirker om ferie og afløsning fortsætter uændret.
7. Ønske fra kirkesangeren om tilskud til videreuddannelse.
Menighedsrådene har modtaget en anmodning om støtte til et efteruddannelseskursus som
kirkesanger på kirkemusikskolen i Toreby.
Beløbet blev bevilget.
8. Julekoncert
Igen i år er det lykkedes kirkesangeren at få musikskolens kor til at medvirke til koncert. Det finder
sted d. 14. december i Hillested kirke.
9. BUSK dagen aflyses pga Covid19.
Selve arrangementets natur egner sig ikke til at holde afstand og undlade at synge. Derfor aflysning.
10. Medarbejdermøde
Forårets møde blev aflyst. Nyt møde afholdes tirsdag d. 20. oktober kl. 17.
11. Datoer
15. september – Valgforsamling i præstegården. Hillested og Skørringe kl. 17
Tirsted og Vejleby kl. 19.
11. november – Søllested bio kl. 19. ”Onkel”
13. december – Krybbespil, måske aflysning?
25. januar 2021 kl. 19. – Fælles menighedsrådsmøde
12. Eventuelt
Landsforeningens årsmøde afholdes lørdag d. 31. oktober som 1 dags-møde og kun med deltagelse
af delegerede.
Hanne fra Vejleby er valgt som delegeret og Susanne deltager som bestyrelsesmedlem.

