SEKRETÆREN

Referat af menighedsrådsmøde
Dato:

8. februar 2022, Kirkens Hus, Tårup

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

Dagsorden

Referat

Punkter til beslutning:
1. Opfølgning på
vedligeholdelse af
kirkegårde

2. Opfølgning på beliggenhed af stenplader ved
kistegravplads på Tårup
kirkegård (Anny)
3. Lis og Linda: personaleopgaver i forbindelse med
gravers opsigelse (mail fra
Lis 30/1-2022)
4. Datoer for konfirmation
2023 (henvendelse fra
Betina og Michael
Hoffmann)
5. Opfølgning: Ny tavle ved
Frørup kirke (Anita)
6. Opfølgning på donation til
Taarup Kirke (André)

Vores graver har opsagt sin stilling pr. 31/1-22. Efter
indhentning af tilbud på omkostninger til vedligehold af vores
kirkegårde, blev det på et ekstraordinært møde i MR d.11/12022 besluttet at indgå en aftale med Nyborg kirkegårde om
vedligehold af kirkegårdene i Frørup og Tårup fremover. Aftalen
vil blive gennemgået en gang årligt, hvorefter der vil blive truffet
beslutning for forlængelse.
Linda følger op med kirkegårdsleder Anders fra Nyborg
kirkegårde.
Linda og Lis indhenter yderligere oplysninger til brug for opslag
af en stilling som kirketjener. Der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af formanden, præsten, Lis og Linda. Øvrige
opgaver fordeles.
Menighedsrådet fastholder, at konfirmation foregår de to første
søndage i maj her i sognet, men der er mulighed for andre
datoer i Nyborg eller LØS.
Der bliver bestilt en ny tavle.
Donationen overleveres til præsten, og vi satser på at få
manglebrætterne op til St. Bededag.

Punkter til drøftelse
7. Menighedsrådets
postkasse: Hvordan
bruger vi den? Tilladelse
til oprydning

Der gives tilladelse til oprydning af forældede dokumenter. Der
ønskes et arkiv over vigtige dokumenter, f.eks fra provst oa.

www.frørup-tårup-kirker.dk
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8. Støtte til kirkeistandsættelse (bilag: mail fra
fællespostkassen 2022 01
10)

Vi beslutter at søge støtte til renovering af våbenhuset i Tårup
kirke. Erik, Lars og Linda skriver en ansøgning.

9. Klimascreening af kirkerne Provstiet foretager en gennemgang af kirkerne i maj. Erik, Lars
(bilag: mail fra fællesog Linda deltager.
postkassen 2022 01 24)

10. Vejledning om seksuel
chikane og anden
krænkende adfærd (mail
fra Lis 23/11-2021)

Anita og Lis udarbejder et dokument, der beskriver
retningslinjer til at håndtere seksuel chikane og krænkende
adfærd.

11. Deltagelse i Fyens Stifts
Menighedsrådsforenings
forårsmøde 12.marts
2022

Der er ingen, der har mulighed for at deltage.

12. Nyt fra aktivitetsudvalget

Vi kan ikke besøge Marmorkirken lørdag d.11.juni pga. kirkelige
handlinger. Alternativt foreslås Vartov, Grundtvigskirken,
Helligåndskirken eller Katrine Lilleørs kirke. Erik kontakter
hende.

13. Nyt om Facebook (Anita)

Intet nyt.

14. Julehjælp – skal vi tilbyde
det? (Anita)

Vi har ikke tradition for det. Andre (mødrehjælpen, Frelsens
Hær) har lukket ned for julehjælp. Anita undersøger, hvordan
det praktisk kan arrangeres.

www.frørup-tårup-kirker.dk
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15. Batterilys på juletræer i
kirkerne

Der ønskes fortsat levende lys på juletræerne.

16. Opfølgning fra sidste
møder: vedtægter (bilag)

Vi gennemgår forretningsorden og vedtægter for sekretær.
Enkelte forhold rettes til.

17. Sorggrupper: er der et
behov? (Anita)

Anita har en veninde, der er under uddannelse til terapeut og
kunne give et tilbud. Der er et veletableret tilbud i Nyborg.
Umiddelbart er der ikke et behov i vores små landsogne.

18. Eventuelt

Reservation af gravsted i Frørup: dette kan godt lade sig gøre.
Nytårsparole: Linda sørger for maden.
Klokkefrøerne vil gerne synge til børnegudstjenesten
palmesøndag. André forsøger at kontakte Frida til at spille til
Påskegudstjeneste.
Formanden har 30-års jubilæum i år (1.søndag i advent). Vi
kontakter Menighedsrådsbladet for en omtale.
Tirsdag d.29.marts 2022 kl.19 i Kirkens Hus, Tårup

Datoer for næste møder

Referent:

Marianne E. Kvistgaard

www.frørup-tårup-kirker.dk

