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                  Menighedsrådsmøde 19. marts 2017  
 

1.Referat godkendt  

  

2. Der vil være syn efter spaghettigudstjenesten 25/4. Holger og Torben 

Lund vil forestå synet hos præsten.  

  

3.Bents jubilæum: Der vil være kaffe på Slogsherredshus efter 

musikgudstjenesten. Gæster til aftenens fest: Forældre, børn, børnebørn, 

4-6 vennepar, Monrads og Else Termansen, præsterne, medarbejderne og 

menighedsrådet. Annonce i Tinglev Ugeblad 11/4.  

  

4.Vi gennemgik ansættelsesbrevet og var et enigt menighedsråd. Jeg 

ringer til Jacob Lysemose.  

  

5.Organist Hanne Reuss Kristensen vil gerne spille 1 gang om måneden.  

  

6.Sekretærens opgaver fordeles, Else Termansen spørges om hun vil 

vedligeholde vores hjemmeside på sogn.dk.  

  

  

7.Konfirmation: Præsten skriver kort, Bent laver poser og står vagt i 

våbenhus, præsten skriver navneskilte til stole/bænke. 

 

8.Blå Mandag: Bus til kl. 8.00 bestilles, 1. stop ved Haderslev Domkirke, 

hvor der vil være rundvisning, herefter går turen til Odense. Bent og Ida 

deltager.  

  

9.Det årlige menighedsmøde afholdes i efteråret.  

  

10. Der var 26 personer tilstede ved ældreeftermiddagen. Tinglev Ugeblad 

havde svigtet, annoncen kom ikke i. Vi havde besøg af Margit 

Petersen, som fortalte og sit frivillige arbejde på lokalbiblioteket. Det 

var en dejlig eftermiddag.  
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11. Gudstjenesten 2. pinsedag i skoven. Katrine forestår gudstjenesten kl. 

10.30, herefter vil der være grillpølser og øl/vand (Bent bestiller). Hvis 

det regner kraftigt flyttes ind i kirken. Der skal annonceres i Bylderup 

Bov kalenderen.  

  

12. Personale og menighedsudflugt med ægtefæller 27/8.  

  

13.Sogneudflugt bliver 22/8 17.  

  

14.Fælleskoncerten i 2018 vil foregå i Ravsted og bliver: Rock, Håb og 

Kærlighed.  

  

15. intet  

  

16. syn  

  

  

17. Kontaktperson: Tilmeldelse til kursus om DAP 8. maj tilmeldingsfrist 

1,maj.  

Præst: Ny præst i Tinglev, ønsker Kristeligt Dagblad.  

Næstformand: Kvartalsrapport viser et overskud. Renovering af 

knæfald, bordet fanger når det står i synsrapporten.  

  

18. Skov: Der spørges om skoven giver overskud. Henning spørger efter     

konti hos Tove.  

     Kirkeværge: Fugten i kirken er faldet 10% (skal være på 60%)  

     Maling til skov og gravsteder er købt. Borhammer er brændt sammen.  

     Medarbejder: Skoven er reserveret 26-27/6 + 27/8 +19-20/5. Fuge i  

     køkkenet skal repareres.   

     Landbrug: I skov sokler til nye bænke – starter 6/4 – skal males senere.   

     Evt.: Intet.  
 

Referent Karin  



Haderslev stift 

 
Aabenraa provsti 

 

Bylderup sogn 

 
 

Menighedsrådet 

 

  

 

Den 16. maj 2017 
 

 

 


