Referat af menighedsrådsmøde i
Vester Hæsinge præstegård
tirsdag den 11. juni 2019 kl. 18.15
formand Ellen Pedersen, Esther Jacobsen, Gitte Klein, Bettina Kallehauge, Birger Bitsch, Birgitte Gothen,
Marijanne Hansen, Lina McQuillan, præst Eva Ladefoged og suppleant Marie Kallehauge

Dagsorden
 1.

Dagsorden godkendt
- Med tilføjelse af punkt 5a
- Referatet oplæses punkt for punkt og udskrives umiddelbart efter mødet til
underskrift

 2.

Orientering
- Forpagtningen går frem til nytår, men den skal i licitation nu, Birger og Ellen
laver en annonce
- Tegninger fra Hanne præsenteret til brevhoveder og kuverter mm.
- A-skilte bestilles, infotavle aftales med Ole, når han er tilbage
- Pinsekoncerten, en anderledes, men god oplevelse, velbesøgt
- Friluftsgudstjenesten gik godt på trods af vejret, Jordløse Håstrup finder
fortsat musik, men regningen skal deles
- Børnegudstjenesten i september bliver lavet om til dåbstræf

 3.

Lysglobe til Vester Hæsinge Kirke v/Bettina
- Hvad er næste skridt? (Se mails fra Bettina og Eva om mulige kirker med
lysglober)
- Niels Christian Olesen, Skagen, sender en skitse
- Bettina laver en rute til besøg i kirker med lystræer, -glober e.l.
- Punktet behandles igen næste gang

 4. Studietur – det undersøges om den 22. august fra kl. ca. 16.00 eller den 25.
august fra kl. 13.00 kan betyde, at flere kan deltage.
 5.

5a

Tilbud på belysning på p-plads ved Vester Hæsinge Kirke
- er diskuteret, vi ønsker at se andre tilbud, der er mere tilpasset kirkemuren.
- Andet tilbud på lysdæmpning i konfirmandstuen indhentes
Tilbud på udskiftning af orgelstemme
- Efter demonstration ved Anette, sættes udskiftningen på ønsker til
langtidsplanen

 6.

Tilbud på renovering af stendige v. Sh Lyndelse Kirke
- Vi afventer endnu et tilbud – Ellen sender rundt.

 7.

En anderledes Gudstjeneste - Oplæg v/Eva
- De småjusteringer, vi tidligere har vendt, afprøves i mindre doser
- Den 13. oktober og den 17. november: Gudstjenester med små justeringer
- Derudover har vi også andre anderledes gudstjenester, som f.eks.
aftengudstjenester med bl.a. lokale prædikanter
- Det diskuteres, hvordan form og indhold påvirker hinanden.
Beslutning om fast ændring
- Nadversalmen ”Oh du guds lam” ændres fra 1. vers til 2. vers.
- Kirkesangeren siger, hvilke salmer vi skal synge.

 8.

Højskoledagen - Hvor langt er vi kommet?
- Lina har talt med Preben Kok, som gerne vil komme sidst i februar eller i
begyndelsen af marts, 4000,- kr. + transport.
- Udvalget arbejder videre og mødes inden sommerferie igen



Gudstjeneste med morgenkaffe
- 30./6. Ellen/Gitte hjælper med kaffe og Birger henter rundstykker (ca. 30).
- 28./7. Ellen og Gitte
- Dåbstræf på søndag kl. 14.00 (Ellen laver kaffe, Gitte laver
chokoladeboller)
- Foredrag på tirsdag med Bjarne Knudsen, Ellen og Lina, henter brød hos
bageren
- Aftensang ved skovsøen 7. august (Ellen/Lina står for vin)

9.

 10. Evt.
- Aja, vores rengøringshjælp flytter til Århus, Gitte overtager fra 1./7.
- Ny tavle anskaffet til konfirmandstuen, Birger sætter den op
- Det nye fyr virker ikke helt efter hensigten, hjælp er tilkaldt

