Menighedsrådsmøde 18. juni 2020 kl. 19,00 i Graverkontoret
Alle er velkomne
Referant:
Tilstede: Brian, Jørgen, Inga, Lene, Helle
Ikke til stede:
Afbud: Hanne, Lars
Pkt. Dagsorden
1.
Godkendelse af dagsorden
2
Formandens beretnin
a) Ove Broe Henriksen
b) Gelænder i Tønning kirke
c) Udflugt
d) Ny præst

3

Punkter til menighedsrådets
Behandling og godkendelse:
a) Konfirmander
b) Vagt til konfirmation 29. august
c) Konsulentbesøg
d) Håndværker?
e) Dato for MR møde i august og september
f) Orienteringsmøde – spisning
g) Himmelske rytmer
h) Meditationskoncert
i) Kirkesiden

4

Arrangementer:

5
6
a

Sagslisten:
Orienteringspunkter:
Medarbejderrepræsentant

Referat
Godkendt
a) Kommer den 17. september klokken
15.30 til Træden Kirke. Derefter til
Tønning.
b) Smed er i gang med stel
c) Aflyst, da det ikke er muligt at komme
ind i en kirke og alt optaget til spisning.
Evt. samles vi den 30 august.
d) Den 8. sept. kommer biskoppen til
orienteringsmøde klokken 17.00 i
sognehuset, Brædstrup. 29. sept. klokken
17, indstillingsmøde. Prøveprædiken den
16. og 19. sept.
Indsættelse den 8. november klokken
11.00 i Tønning Kirke.
a) Til konfirmanddagen den 15. august.
Frugt- og gulerodsfad, vand og saft i
kirken. Kartoffelsalat, frikadeller og
pølsehorn til frokost.
Kaffe, te og kage til forældrene kommer.
Lene og Inga søger for mad og drikke.
Vi holder to konfirmationer - én klokken
9.30 og én klokken 11.15, såfremt reglerne
ikke ændres inden den 15. august.
Vagt til begge tjenester er Inga.
c) Vi har haft besøg.
d) Ny håndværker; Murerfirmaet Eilif
Nielsen Eftf.
e) Menighedsrådsmøder fastsat til 13.
august og 3. september.
f) Kirken byder ind med mad til
arrangementet, i samarbejde med
forsamlingshuset.
g) Orientering
h) Vi afventer ny præst.
i) Konfirmationsnavne kommer på
kirkesiden.
24. september: fællessangsaften i Træden
Kirke

b

Præster

c
d
e

Kasserer
Kirkeværge - Tønning
Kirkeværge - Træden

f
g
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Kontaktperson
PGU
Post:
Eventuelt:
Næste møde:

Vi fortsætter med 2 salmer i formessen,
indtil nye retningslinjer. Vi tager
salmebøgerne i brug igen – dog er der
stadig sangark til kirkelige handlinger.
Intet
Intet
Sidefjæl på siden af koret (udvendigt) skal
males. Jørgen taler med Lars vedr.
kalkning.
Der er et nyt skilt til p-plads ved vejen.
Skraldespandene ved kirkens p-plads skal
fjernes. Der laves en skrivelse.
Intet
Intet
Intet
Intet
13. august

Hanne Abildgaard Svendsen

Brian Hedevang

Lene Christensen

Jørgen Dahl
________

Helle Margrethe Krogh

Inga Pedersen

