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Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 8. oktober 2015
Fremmødte:
Kirsten Krab Koed, Ejvind Sørensen, Lene Lange, Marianne Fruergaard, Birthe Korsbæk, Kirsten Sørensen,
Leif Jensen og Birthe Ømark.
Salme valgt af Birthe Ø.: Nu falmer skoven.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2. Meddelelse fra
◦ Sognepræsten
• Invitation til minikonfirmander er sendt ud - der er festgudstjeneste i Klejtrup Kirke
den 24. januar 2016.
• Konfirmandundervisningen i Hersom-Bjerregrav er begyndt - der er 23 konfirmander.
Konfirmandundervisning i Klejtrup starter 27. oktober, og de første 2 gange afholdes
undervisningen i Hersom.
Planter en idé om høstgudstjeneste i det fri med halm og landbrugsmaskiner.
◦ Formanden
• Der var foredrag ved Charlotte Dyhr fra Danmission.
Gennemgang af diverse post. Lene skal opereres, og Ejvind bliver fungerende
formand i forbindelse med udadrettede aktiviteter.
◦ Kirkeværge
• Intet
◦ Øvrige
• Intet
3. Kassereren har ordet
Intet
4. Gennemgang af rapport fra provstesyn
Rapporten blev gennemgået og diskuteret. Der skal bl.a. laves rækværk på loftet - Ejvind kontakter
Poul Erik Nielsen. Der er desuden utæthed i blytaget, og Lene kontakter en blytækker.
Taget på tårnet bør understryges, og der er løse bænke i kirken.
Taget på våbenhuset bør efterses og evt. skiftes.
Endelig skal en skade udbedres på Sognehuset.
5. Minikonfirmander - se medsendte
Underviseren har lavet et fint program - og den samlede pris er 10.780 kr. Rådet godkender lønnen.
Vi beslutter at undersøge det formelle vedr. undervisning og ansættelse.
Lene ringer til Marianne og aftaler nærmere, bl.a. vedr. undervisningsmaterialer.
Vi overvejer at spørge organisten, om hun vil være fast medhjælper til minikonfirmanderne ved
behov. Vi aftaler en brødordning med bageren om levering af f.eks. boller eller andet.
6. Kommende arrangementer
Der er BUSK Gudstjeneste den 25. oktober kl. 11 med efterfølgende frokost i Sognehuset. Vi
bestiller pålægsfade og brød til ca. 35 personer i Hersom - Kirsten S. kontakter Dorte. Birthe Ø
køber øl og vand. Marianne dækker bord, og Birthe K, Birthe Ø og Kirsten gør klar.
7. Eventuelt
Birthe K ønsker at udtræde af menighedsrådet ved kirkeårets udløb. Søren træder til som
suppleant.
Underskrevet af:
Kirsten Krab Koed, Birthe Korsbæk, Ejvind Sørensen, Lene Lange, Marianne Fruergaard, Kirsten Sørensen
og Birthe Ømark.

http://www.klejtrupkirke.dk/dagsorden/2015/dags_081015.htm
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