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Referat fra menighedsrådsmøde den 3. april 2019. Protokolark 137
Mødet blev holdt hos Eva Krogsgaard Jensen.
Til stede var: Ole Thestrup Hansen, Erik Vind, Eva Krogsgaard Jensen
Helle Henriksen, Signe Paludan, suppleant Ella Frandsen.
1. Vores organist Martin Aaskilde skal giftes 7. september i år i Italien.
Henvendelse fra Svendborg Politi ang. stjålne alterbægre.
Takkeskrivelse for rådets støtte på 500.- kr. til DSUK.
Brochurer m.v. fra Bibelselskabet ” Himmelske dage” m.m.
Indbydelse til indledende budgetsamråd i Sanderum sognegård, tirsdag
den 7. maj 2019 kl. 19.00. Ole tilmelder fire personer fra rådet.
2. Underskrivning af protokolark 136.
4. Erik Vind kontakter arkitekt Anna Mette Exner vedr. nyt hus på kirkegården.
5. Præsentation af designforslag til nyt kortæppe blev fastsat til fredag
den 24. maj kl. 16.00.
7. ”Kend dit Davinde”. Erik fortalte om status. Møde i kirken den 23.
april kl. 19.00.
6. Vedr. sag om sløjfning af gravplads 44 og 45 på Davinde kirkegård.
a. Sagen er afsluttet, da Ely Larsen og hendes to brødre selv vil vedligeholde gravstedet til fredningstidens udløb.
b. Ole kontakter igen Thyge for at få en fotokopi af Chalotte Kroneders
ansættelseskontrakt med stillingsbeskrivelse og arbejdsopgaver, da
hidtil modtagne oplysninger er uklare og utilstrækkelige.
c. Signe opfordrede dem, der har til opgave at forbedre belysningen ved
alteret at se på den gode belysning, der er kommet i Allerup kirke.
d. Vedr. mobilpay. Rådets medlemmer udfyldte et skema, der skulle
bruges ved oprettelsen af mobilpay.
8. Signe berettede om konfirmandturen til København, hvor man besøgte Den Russiske Ortodokse kirke, Skt. Aleksander Nevskij kirken,
Rosenborg slot, strøgtur. Helle og Ella var med som hjælpere.
Der var i alt 33 konfirmander med på turen, hvilket var alle konfirmander i
hele pastoratet. Signe fortalte, at hun fremtidig ønskede at opdele konfirmanderne i to hold, ét for Allerup-Davinde og ét for Fraugde, da 33 er for
mange er have med på tur på én gang.
9. Erik berettede om nyt kirkerum på det ny OUH. Kirkerummet bliver et
særligt kirkerum forbeholdt kristendommen.

2

Der er ansat en ny religions-pædagogisk præst.
Visionstur til Løgumkloster Refugium bliver 20 og 21. september.
Dato for næste rådsmøde blev fastsat til tirsdag den 21. maj kl.18.00 hos
Helle.
Under evt. meddelte Erik Vind, at han ikke ønsker genvalg som næstformand
ved næste konstituerende valg inden 1. søndag i advent 2019.

