
Tinglev menighedsråd

Ordinær Menighedsrådsmode.

Tirsdag den 25. januar 2022 kl. 19.00 i Den Gamle Skole

Deltager: Kurt Jensen, Jette Matthiesen, Gertrud Matthiesen, Haldis Nedergaard,
Søren Wogensen, Gunnar Matthisen, Claus Schøtt

Afbud: Gunnar Weber.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt

2. Meddelelser fra Aabenraa Provsti. Haldis orienterede.

a. Invitation til fyraftensmøde kirke-
skole-tjeneste udsæt den 17/1-22

Div. Meddelelse fra DAP videre sendt til
jer.

3. Meddelelser fra stiftet. Haldis orienterede.

a. Stiftsdagen 19. marts 2022

div. meddelelser fra DAP videre sendt til
jer.

4. Kasserer/Regnskabsfører.

a. Mnedsbalance a: Haldis orienterede. Regnskabsføreren
deltager p menighedsrdsmødet i marts
måned.

b. Gennemgang af debitorliste b: Gennemset.

c. Nyt køberkort til ældre-eftermiddagen c: Der er bestilt et nyt købekort, som
kun er til brug ved indkøb til ældre
eftermiddage. Betaling ved ældre-



eftermiddage drøftedes, og der blev
opnået enighed om, at der betales 100
kr. for sommerudflugt med efterfølgende
grill og 50 kr. for julefrokost for
deltagelse pr. person. Ved øvrige ældre
eftermiddage er deltagelse gratis.

d. Julehjælp den 24. december skal d: Indsamling ved julegudstjenester i
indføres i kollektbogen Tinglev Kirke og Sofiedal skal g

ubeskåret til julehjælp og indføres i
kollektbogen med det formål.

e. Aflevering af kontanter efter koncert. e: Gunnar Weber har et kort til Jydske
Bank, og Bente Nielsen arbejder videre
med sagen, s det bliver nemmere at
aflevere kontanter i banken efter
arrangementer med kontant betaling.

5. Kirke & Kirkegrdsudvalg.

Orientering ved formanden. Claus orienterede om forhold p
kirkegården. Der er taget hånd om
udsendelse af rs-regninger, som
udsendes én gang om året. Ligeledes er
der taget hnd om nedlæggelse af
gravsteder samt forlængelser af
gravsteder.

6. Præstegrdsudvalget

Orientering ved formanden. Gunnar forespurgte om muligheden for
at fastholde de allerede fastlagt
mødedatoer.

7. Kirke & Kulturudvalg.

Orientering ved formanden. Gertrud orienterede om indkomne tilbud
p koncerter og foredrag. Koncerten i
kirken med Anne Dorthe Michelsen gik
godt. Strikke-damerne er godt i gang
med at strikke, og der blev spurgt til
muligheden for en kirke-basar eller
mulighed for at sælge det strikkede op
til jul.



8. Kontaktperson. Der afholdes personalemøde 11. februar.
Der er fulgt op p forhold fra APV. Vi
venter p konsulentbesøg fra Linds for
gennemgang af kemikalier og
rengøringsartikler. Påbud fra
arbejdstilsynet skal være efterkommet
til maj.

9. Sognepræsten.

a. Kalender, brug af kirke og Lokaler a: Det er vigtigt, at alle holder sig
orienteret i kalenderen og fr aftaler sat i
hurtigst muligt. Skal “andre
aktører/aktører udefra” bruge kirken, s
skal dette cleares med enten
sognepræsten eller med
ki rkegrdslederen.

b. Forespørgsel fra den Ortodokse b: Sognepræsten kontakter den
menighed om brug af kirken den 4. ortodokse menighed og afklarer
lørdag i måneden. forholdene omkring deres gudstjenester.

Menighedsrådet kan ikke give samtykke
til, at kirken lånes fast den 4. lørdag i
hver mned.

Der skal udarbejdes arbejdsbeskrivelse
for Signe Bøje Sahners virke i Tinglev af
provsten, s alle ved, hvad der er
gældende.

Der arbejdes p fælles dansk-tysk
gudstjeneste til pinse. Gudstjeneste
påskeaften bortfalder. Efter
gudstjenesten skærtorsdag er der
fællesspisning. Forhold omkring
tilmelding til spisning drøftes og afklares
p møde i kirke og kulturudvalget.

10. Byggeplaner.
I henhold til referat fra Provstiet er vort Vi afventer at høre nærmere.

byggeri sendt til stiftet.

11. Personalerepræsentant. Punktet udgår.



12. Eventuelt.

Næste møde 15. marts 2022 kl. 19.00
Emner der ønskes behandlet p mødet
bedes være Haldis i hænde den 7.
marts. Regnskabsføreren deltager.

Lukket møde. Ja X Nej
Dagsorden 12-4-2021HN Mødet S’ut KL. 21.20 Referat SW


