Menighedsrådsmøde 18. februar 2020 kl. 19,00 i Graverkontoret, Petroleumsstræde 3A, Træden.
Alle er velkomne
Referant: Helle
Tilstede:Brian, Inga, Lene, Jørgen, Lars, Hanne
Ikke til stede:
Afbud:
Pkt. Dagsorden
1.
Godkendelse af dagsorden
2
Formandens beretning:
a) Underskrift på referat fra 16. januar
b) Pia sygemeldt
c) Gelænder Tønning kirke
d) Træden kirketårn
e) Styregruppen Anita Engdahl
f) Ove Broe Henriksen

3

Punkter til menighedsrådets
Behandling og godkendelse:
a) Valgbestyrelse
b) Situationen omkring MR valg
c) Brev fra Brædstrup menighedsråd
d) Ændring af gudstjenestetider
e) Gravstedssikring
f) Konfirmandweekend
g) Skærtorsdag
h) 12. maj
i) Støtteforeningsprojekt
j) Kirkesiden

Referat
a) Underskrevet
b) Deltidssygemeldt
c) Brædstrupstål
d) Stiftet er kontaktet og der er tilbudt en
konsulent fra Stiftet, torsdag den 11. juni.
Mødeindkaldelse kommer senere.
e) Anita Engdahl går videre med Erling
Andersens arbejde. Fællespastoratsmødet
er den 17. marts klokken 17.30
Styregruppemødet er den 24. februar
klokken 17.30
f) Har ikke kunnet ringe ham op
a) Onsdag den 26. februar klokken 17-19.
Hanne og Jørgen og Brian og Inga
deltager. Torsted sognegård.
b) Det kan være svært, at kombinere
arbejdeliv og møder i menighedsråd,
pastoratsmøder, temadage osv.
c) Aftalen om samarbejdet mellem
Brædstrups og Tønning-Trædens
kirkegårde er iflg. Brædstrup
Menighedsråd opsagt. Der laves
stillingsopslag, som gravermedhjælp m.
kirketjenerfunktion.
d) Vi godkender at holde gudstjenester
klokken 9.30 og 11.00
e) Arbejdstilsynet har pålagt os at sikre
gravsten. Lars har lavet skrivelse til
gravstedsejere vedr. valg af løsninger.
f) Søndag den 29. marts fra 10.00-15.00.
Hanne hjælper med pølsehorn og
frikadeller. Brian og Lene hjælper til med
mad, frugt, gulerødder og saft. Inga er
tovholder.
g) Vi holder nadvermåltid med langbord i
kirken. Lammegryde, brød og vin. Der
annonceres på Kirkesiden.
h) Orienteringsmøde i Træden
Forsamlingshus. Hanne undersøger
hvornår vi kan begynde.

Vi overvejer at invitere Bjergbestigeren
Karl Blaschke til at komme og holde
foredrag, efter lidt lun mad.
i)Intet
j) Deadline uge 9
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Arrangementer:
Skærtorsdag
Fra besættelse til befrielse 2. april- 14. april
– 25. april – 5. maj
12. maj
Sagslisten:
Orienteringspunkter:
Medarbejderrepræsentant

b
c

Præster
Kasserer

d

Kirkeværge - Tønning

e

Kirkeværge - Træden

f
g

Kontaktperson
PGU

7
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Post: Kirketeatret og Dot.Note.
Eventuelt:
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Næste møde:

Hanne Abildgaard Svendsen

Lene Christensen

Indbrud i Tønning Graverhus. Der skal nyt
vindue i. Det overvejes om der skal
træmmer for vinduet.
Skamler til kirken indkøbes.
Intet
Kursus i regnskabsafslutning var godt og
lærerigt Budgetkursus overvejes.
Regskabet godkendes ved næste møde
Vedr. inbrud. Er lagt op på Facebook. Der
sættes lyscensor op. Der er taget stilling til
gravsten på begge kirkegårde.
Det regner ind ind gennem lugen i tårnet.
Fjælen skal males. Kirken trænger til
kalkning. Døren til vånenhuset trænger til
maling.
Intet
Åbent hus lørdag i den nye præstebolig fra
10.00-12.00
Intet
Brocurer for begge kirker er under
udarbejdelse
19. marts klokken 19.00
Brian Hedevang

Jørgen Dahl
________

Hele Margrethe Krogh

Inga Pedersen

