Dagsorden menighedsrådsmøde onsdag d. 24. nov. 2021 kl. 19.00
i Gyrstinge Præstegård
Mødet er offentligt.
Tilstedeværende: Deltagere: Kirsten Forsingdal, Dorete Poulsen, Dorte Daneholm, Peter Borring
Sørensen, Per Kejlskov Jørgensen, Steen Kisselhegn, Peter Budal Jensen, Nina Overholdt og Lene
Persson
Afbud: Vibeke Wojtzcak
Referent: Per Kejlskov Jørgensen
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Dagsordenpunkter
Velkomst. Dagsorden åben for
tilføjelser og godkendes herefter
Godkendelse og underskrift
af referat fra 12/10
Valg til Menighedsrådet:
a) Formand
b) Næstformand
c) Kasserer
d) Kontaktperson
e) Kirkeværge
f) Sekretær
g) Bygningskyndig
h) Underskriftberettiget
i) Præstegårdsudvalg
j) Aktivitetsudvalg
Økonomi:
-Gennemgang af aktuel økonomi
v/Dorete
-Stillingtagen til tilbud kr. 73.612,50 fra
Mainz på fældning af risikotræer.
-Præstegårdhavens fortsatte
renovering.
-Kollekt: Hvem skal vi støtte og optælling
v/ Peter Borring

Forhandling/beslutning
Dagsorden er godkendt og underskrevet.
Godkendelse og underskrivning af referat fra 12.
oktober.
Alle, der er på valg til menighedsrådet er
genvalgt.

A:Umiddelbart er der et sted mellem 60.000,- og
70.000,- til Præstegårdshaven. Mødet med
provst Lars Poulsen gik fint. Provsten var lidt
tilbageholdende med at de bevilge alle de
ønskede midler. Dog har var han positiv i forhold
til den frivillige arbejdskraft fra lokalområdet.
B: Mht. Mainz: Peter Budal tager kontakt til
Mainz ang. det træ, der er fældet. Det skal med
til flis. Peter følger op på det tilbuddet fra Mainz.
Inden den 1. januar er det ønskeligt, at Mainz får
fjernet risikotræerne før de 63.000,- if. tilbuddet.
C: Peter Borring spørger til fremgangsmåden ved
indsamlinger i kirkebøssen. Det er
menighedsrådet, der beslutter, hvortil der
doneres. Peter undersøger nærmere.
Køleskabet i længen skal nok snart skiftes ud.
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Peter Budal køber. Menighedsrådet skiftes til at
vaske klude og viskestykker.
5 Evaluering af hjemmesiden
v/Peter Borring
6 Opdatering af Årshjul

Der mangler stadig en del tekst og billeder (helst
vellignende!). Vi har kontakt til en lokal mand,
som har tilbudt at hjælpe til med hjemmesiden.
Julekoncerten den 8. december er føjet til. Efter
koncerten serveres der boblevand og småkager.
Nytårskur den 1. januar kl. 15.00.
Til første søndag i advent holdes under halvtaget
i skolen. Dorte og Finn sørger for æbleskiver
m.m.

7 Næste møder:
-2022 frem til sommerferien
-Fordeling af kirkekaffe og
fyraftensgudstjenester
-Fællessang med Thilde

Kirsten undersøger muligheden for at kontakte
en foredragsholder til markering af 150-året for
Grundtvigs død. Det undersøges, om det er
muligt at søge puljer til finansiering af foredrag.
Den 25. januar 2022 kl. 19.30.
Den 9. marts kl. 19.00.
Den 27. april kl. 19.00.
Den 25. maj kl. 19.00.
Den 8. juni kl. 19.00.
Den 24. august kl. 19.00.
Den 28. september kl. 19.00.
Den 25. oktober kl. 19.30.
Den 22. november kl. 19.30.
Kirsten skriver en liste over fordeling af
kirkekaffe. Man kan derefter bytte med
hinanden.
Den 12. og den 19. december er der fællessang
med Thilde i henholdsvis Gyrstinge og
Bringstrup. Der bages kage til bagefter i
præstegården.

8 Orientering

Bibelmaraton går i gang den 26. januar kl. 19.00 i
Gyrstinge præstegård.
Vi mangler bøjler og poser til messehagelerne.
Dorte og Peter Borring ser på sagen. Det gælder
om at opbevare messehagelerne korrekt, så vi
undgår de kostbare rensninger.
Egentlig er det ikke en god idé med to
gudstjenester juledag, men vi er faktisk
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forpligtede til at holde to gudstjenester på
påskedag, juledag og pinsedag. Det gør vi
fremover.
Det foreslås at anskaffe en glasplade til at lægge
på alteret for at skåne alterdugen. Per er
tovholder.
Fremover holder vi månedlige
medarbejdermøder for alle medarbejdere.
En del af børnebøgerne i kirkerne er ret gamle.
Nogle af dem bør skiftes ud eller kasseres.
Mht. Børnetjenesten vil Kildeskolen gerne være
med. Skovbørnehaven skal drøfte det med sin
bestyrelse.
Der skal reklameres for nytårskuren i
Bøgebladet.

9 Eventuelt

Vi mangler en inventarliste for kirken og
præstegården. Hvornår skal det gøres? Den
sidste inventarliste blev opdateret i 2003.

Kirsten Forsingdal
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