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Referat fra menighedsrådsmøde den 30. januar 2019. Protokolark 135.
Mødet blev holdt hos Erik Vind, Sanderumgaard.
Til stede var: Ole Thestrup Hansen, Erik Vind, Eva Krogsgaard Jensen,
Helle Henriksen, Signe Paludan, Uffe Contemunde Petersen, Ella Frandsen, Jette Knudsen.
1. Protokolark 133 med stempel blev underskrevet.
2. Protokolark 134 blev underskrevet.
3. Det lykkedes at få erstatning efter kontant-erstatningsmetoden, efter
Indhentning af to tilbud: for 12 Børge Mogensen stole j39.
1. Juhls Bolighus i Sønderborg: 41.940 kr.2. Interiorshop.dk i Løsning: 42.000 kr.Ud fra billigste tilbud får rådet udbetalt 13.770 kr.- fra forsikringen
4. Vedr. nyt kortæppe. Væverne arbejder stadig med at skabe det helt
rigtige design til Davinde kirke.
5. En drøftelse om gratis begravelse i Hjallese provsti fandt sted. Rådet vil
sende en forespørgsel til provstiet herom. Ole tager sig af dette.
6. Vedr. klagesag fra Ely Larsen har rådet modtaget svar fra Asger
Gewecke fra stiftet. Han havde intet at bebrejde Davinde menighedsråd
og belyste dilemmaet med forskellig status på de to gravpladser på
gravstedet, som ønskes nedlagt.
7. Rådet drøftede en ny tur til Løgumkloster Refugium. Der var enighed
om, at den forrige tur havde været en succes. Erik Vind foreslog at prøve at få filosof Anders Fogh Jensen som foredragsholder.
8. Vedr. bedre belysning for præsten ved alteret. vil Jette, Erik og Uffe vil
arbejde på sagen.
9. Vedr. gudstjenesten Bededag, 17. maj. Det blev foreslået at prøve at
holde en tidlig gudstjeneste ved Davinde sø. Svøbsk skulle engageres
til at spille til gudstjenesten. I tilfælde af regn rykker vi ind i kirken.
10. Signe foreslog et foredrag om tro og videnskab.
11. Erik spurgte: Bliver Stiftsbogen læst, anvendt og brugt ?
Biskopperne arbejder med liturgien ved dåben.
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12. Opfølgning fra sidste rådsmøde:
Vedr. lysgloben. Erik udarbejder en folder om denne.
Bedre belysning på kirkegården. Erik tager sig af dette.
Davinde Beboerforening holder festival i september. Kirken indgår i
Festivalen, og bør derfor inddrages mere i beslutningerne og tilrettelæggelsen.
Mobilpay oprettes uden mobil.
13. Næste møde holdes den 6. marts kl.18.00 hos Uffe på Stævnegården.
14. Evt.
Helle foreslog, at man evt. kunne holde kommende menighedsrådsmøder i Allerup Sognehus.
Kritik af rengøringen på kirkegårdens toilet. Uffe ser på sagen.
Der blev drøftet, hvilke opgaver, kirkeværge Jørgen Dickmeiss har.
Ole medbringer ”vedtægt for kirkeværge” til næste rådsmøde.

