SEKRETÆREN

Referat af menighedsrådsmøde
Dato:

23. november 2021, Konfirmandstuen, præstegården, Frørup

Deltagere: Erik Jensen, André Møller, Anita Thuesen, Anny Madsen, Bodil Jensen, Lars Mikkelsen, Linda
Søgaard, Lis Madsen, graver Lotte Toft Degn, Marianne E. Kvistgaard.

Dagsorden

Referat

Punkter til beslutning:
1. Gennemgang og
godkendelse af
3.kvartalsrapport
2. Donation til Taarup
Kirke

Kvartalsrapporten blev gennemgået og godkendt.

Aase og Viggo Rasmussen ønsker at donere manglebrætter mm. fra
omkring år 1700 til Tårup kirke. Det takker menighedsrådet ja til.
André står for den videre kontakt.
3. Fra kontaktperson
Der er ansat en vikar for kirkesanger/kirketjener (Mathias). Lis
(Lis): diverse omkring orienterede om ferie hos personalet. Vi har fået brev fra
vikarer, ferie o.lign.
arbejdstilsynet vedr. vejledningsindsats om seksuel chikane og
krænkende adfærd. Punkt til opfølgning på næste møde.
4. Beliggenhed af
Anny ønsker at pladerne skal ligge ved hovedet (mod øst). Linda
stenplader ved
undersøger i stiftet, om der findes regler på området.
kistegravplads på
Tårup kirkegård
(Anny)
Punkter til drøftelse
5. Kirkegårdene:
sløjfning af
gravsteder i 2021
(Linda)

Ved udgangen af 2021 udløber følgende: i Frørup 10 kistegravsteder,
1 gravsted i græsset og 2 urnegravsteder; i Tårup 3 kistegravsteder, 2
græsgravsteder og 3 urnepladser. Anny taler med Lotte for at
efterspore de familier, der ikke har henvendt sig.

6. Nyt om Facebook
(Anita)

Anita takker for billedmateriale. Blandt medlemmerne af gruppen er
der også folk fra Jylland og Sjælland, sandsynligvis børn og børnebørn
til beboere i Frørup og Tårup. Der har været SPAM, som Anita har
slettet, men hun har ikke oplevet andre ubehageligheder. Der er
generel tilfredshed med det materiale, Anita har lagt op.

www.frørup-tårup-kirker.dk
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7. Konstituering (valg af
formand,
næstformand etc.)

Følgende blev valgt eller genvalgt:
Formand: Erik Jensen
Næstformand: Lars Mikkelsen
Kirkeværge: Linda Søgaard Jensen
Kontaktperson: Lis Madsen
Bygningskyndig: Lars Mikkelsen
Kasserer: Anny Madsen
Sekretær: Marianne Kvistgaard
8. Juleforberedelser: lys Der kommer levende lys på begge juletræer. Derfor er der udpeget
og pynt på
brandvagter: Tårup: Anny, Linda (24.dec.), Erik og Linda (25.dec),
juletræerne i
Frørup: Bodil og Lars (24.dec. og 25.dec).
kirkerne,
Anita og Bodil sørger for gløgg og pebernødder i Frørup kirke
brandvagter etc.
d.28.nov.
Der arrangeres Lucia-optog i Tårup Kirke, d.13.dec. kl.17:30 med
børnekoret Klokkefrøerne. Marianne er kontaktperson.
9. Opfølgning på
Sangaften i Langå: Ringe tilslutning fra Langå menighedsråd. Ikke alle
aktiviteter: sangaften kunne synge med på de engelske sange.
i Langå, Alle Helgens Alle Helgen: Korset lå næsten direkte på gulvet; næste gang skal det
gudstjeneste,
være lidt højere for at folk kan nå at tænde lysene.
Børnegudstjeneste
Børnegudstjeneste: velfungerende med stort deltagerantal.
10. Opfølgning fra sidste
møder: vedtægter

De udfyldte versioner underskrives og resten færdiggøres til næste
møde.

11. Eventuelt

Kirkedag med koncertforedrag Jens Stage d.30/1-22 med
efterfølgende fællesspisning.
Tirsdag d.8.feb. 2022 kl.19 i Kirkens Hus, Tårup
Tirsdag d.29.marts 2022 kl.19 (foreløbig) i Kirkens Hus, Tårup

Datoer for næste møder

Referent:

Marianne E. Kvistgaard

www.frørup-tårup-kirker.dk

