Menighedsrådsmøde i Vinderslev Sogn, 22.8.2018
Beslutningsprotokol nr. 105.
Til stede:
Mikael Holst Kongensholm, Jens Stenholt, Jytte Haarup Jensen, Birgit Thomsen, Søren Holm, Jens
Larsen, Lisbeth Christensen, Finn Najbjerg og Knud Friis (ref.)
Først siger Jens Stenholt velkommen til vores nye valgmenighedsrepræsentant, Jytte Haarup
Jensen.
Dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
Vi tilføjer klokkeringning og ansøgning fra organist.
2. Siden sidst.
Intet til dette punkt.
3. Meddelelser.
Præst:
konfirmandopstart 2.9. Mikael dækker bord og skaffer sodavand. Knud brygger kaffe/te og køber
frugt.
Elly og Anne Grete køber mad til høstgudstjenesten. Lisbeth kommer og hjælper kl.9 på dagen.
Jens og Jens dækker bord. Lisbeth køber pyntegræskar, og Jens og Anne Grete står for resten af
pynten.
Jens skaffer halmballer til banner, det stilles op mandag eller tirsdag i samme uge.
Kirkekaffe på Allehelgen: Birgit
Kirkekaffe med orientering fra menighedsrådet: 18/11. Jens Benner brygger kaffe.
Der starter babysalmesang i Hinge.
Formand:
Folkekirkens migrantsamarbejde. Vi bakker positivt op om projektet.
Henvendelse fra google. Et firma har spurgt, om de skal lave et streetview af kirken indvendigt? Vi
siger foreløbig nej tak. Vi har i forvejen lagt billeder ind på google Maps.
Søndage uden planlagt gudstjeneste. Vi ser det uproblematisk at planlægge enkelte søndage uden
gudstjeneste i Vinderslev. Vi henviser som regel til Hinge.
Kasserer:
Jens og Finn gav opmærksomhed ved Nis´ 70 års fødselsdag, og Lisbeth har givet Marianne gave i
forbindelse med hendes bryllup.
Halvårsrapport blev runddelt. Budgettet bliver overordnet set fulgt. Første halve år har forbrugt

51 % af beregnede udgifter. Halvårsrapporten er gennemset og godkendt.
Det nye kokustæppe er lagt bag rundt om alteret, og det er også betalt.
Vi beslutter at give 7.000 til Lokalbladet.
Kirkeværge:
Nationalmuseet var forbi i juni, derefter konservator i august, som skal anvise hvordan kirken skal
skærmes under kalkningen. Vi skal få et tømrerfirma til at gøre inddækningsarbejdet.
Epitafium, den gamle altertavle, må gerne pilles ned af væggen, og dækkes ind op af det nuværende
alter. Vi afventer rapport fra Nationalmuseet, når den kommer skal den til konservator, som så skal
lave sin rapport før arbejdet kan igangsættes.
Søren foreslår, at vi til næste år også får repareret tagsten på tårnet, ved hjælp af en lejet lift, og i
den omgang også kalker tårnet udvendigt. Dette tilslutter vi os.
Granitsoklen rundt om kirken, samt kirkegårdsmuren mod vest, er fuget.
Vinduerne i kirken er også kittet og malet.
Tårntrappen er malet.
Sikring af gravsten. Vi afventer instruks fra provstiet. Og det er fortsat vores ansvar at påpege hvis
nogle sten står usikre.
Kontaktperson:
Ansøgning fra organist. Vi imødekommer ansøgningen med 6.000 kr., og forventer at dele med
Hinge. Det sidste afklarer Jens Benner.
Vi har en praktikant på kirkegården.
Vi har fået ny organistafløser: Samuel Frederiksen fra Balle.
Sommerferien er gået godt på kirkegården, men også været udfordrende pga. tørke.
Vi takker Morten, for hvordan han har vandet fleksibelt – dvs. tidligt og sent.
Program for sogneaftener er udarbejdet af Finn.
Medarbejder repræsentant:
Intet nyt.

4. Klokkeringning.
Vi beslutter at ændre i klokkens ringning, således at klokken ikke ringer om natten.
5. Eventuelt:
Budget- og samrådsmøde I Hørup 29/8. Lisbeth og Birgit deltager.

Lisbeth bestiller kødsovs i forsamlingshuset til Luciagudstjenesten 9/12. 50 portioner.

