Referat fra møde i menighedsråd
Torslunde kirke
Den 19. 3. 2017
Til stede: Ane (under punkt 3), Birte, Christian, Ebbe, Gert (starten af mødet), Inga, Karsten, Lars, Leila,
Peter, Torben samt 1 tilhører, Atsuko. Fraværende: Keld.
Dagsordenen:
Mødet startede med at sige tillykke til Gert med hans 30 års jubilæum.
1. Godkendelse af dagsordenen – godkendt.
2. Godkendelse af referater fra 17.1.17 – godkendt.
3. Oplæg fra Christian og kollega vedr. konfirmander
I år er der konfirmation i Torslunde Kirke lørdag den 13.5.17, det har også været muligt at vælge
at blive konfirmeret St. Bededag den 12.5.17, men det er der ingen, der har ønsket.
Det blev aftalt, at Ane og Christian til byder konfirmation i 2018 og 2019 lørdagen efter St.
Bededag.
Og at Ane og Christian lægger nogle undervisningsgange i Torslunde Kirke og konfirmandstue i
løbet af sæsonen. Ane er primær underviser, men sikrer, at konfirmanderne lærer Christian og
Torslunde Kirke godt at kende.
Og at ordningen evalueres i løbet af foråret 2018, hvor der vælges datoer for konfirmation i
Torslunde for 2020.
4. Nyt fra medarbejderrepræsentant
Kordegnen ønsker at indføre ny procedure vedr. indberetning af løn for organistvikarer. Karsten
og Leila tager en snak med formanden i Vejleå Menighedsråd.
5. Nyt fra præst:
Bibelselskabet vil lave en tegnefilm om Torslunde Antemensalet i samarbejde med
Skoletjenesten. Christian er teologisk sparringspartner på projektet.
Det blev besluttet, at Torslunde Menighedsråd skyder 3000 kr. i projektet.
Der udkommer et nyt historisk værk: ”Reformationen i danske kirker og klostre”, hvor man også
vil bruge vores antemensale som illustration.
Kroppedal Museum åbner en udstilling ”99 x Vestegnen”, hvor antemensalet bliver udstillet i
kopi.
På reformationsdagen den 27.5.17 (Reerslev Kirke, Torslunde Kirke og Skt. Ansgar, Hedehusene)
vil Poul Grinder-Hansen, seniorforsker ved Nationalmuseet, fortælle om vores antemensalet.
6. Nyt fra formand
Karsten har været til møde i præstegårdsudvalget. Der er lavet nye vedtægter, og udvalget er
reduceret fra 6 til 4 personer. Men summen af kardemommen er, at hver kirkegård passer sit.
Rosa fra Ishøj er formand og sekretær.
7. Nyt fra kasserer – økonomi
a. Godkendelse af Årsregnskab 2016.
Der er følgende note til referatet: ”Torslunde Sogn Menighedsråd fik med Budget 2016 mulighed
for at opfylde en del af målsætningen om at opnå flere kirkegængere ved gudstjenester og

arrangementer.
Menighedsrådet fortsatte vedligeholdelse af kirke og præstegård dog under hensyntagen til rådets
planer om renovering af præstebolig og konfirmandstue, der påbegyndes i 2017:”
Årsregnskabet for 2016 afleveret på økonomiportalen den 2/3-2017 kl. 08:57 blev behandlet og
godkendt på menighedsrådsmødet uden yderligere kommentarer.
Skaden på tagrenderne på præsteboligen er anmeldt til stiftet. Pris ca. 50.000 kr.
8. Nyt fra kirkeværge
Der har været fejl på varmeanlægget i kirken, men er nu udbedret. Og der er sat nye elradiatorer
op i våbenhuset samt nye lamper på toiletterne på kirkegården.
Den ene vagtordning er opsagt, og det andet selskab vil give tilbud på samlet alarm og vagt på
konfirmandstuen og kontorbygningen. Evt. alarm på præsteboligen vil være for præstens egen
regning ifølge aftale med provstiet.
9. Nyt fra kontaktperson
Der afholdes personalemøde efter sommerferien.
Ferieregnskabet skal sendes ind nu. Det skal helst gå i 0. Besked til Leila og Birte om restferie
inden den 5. april.
Leila undersøger omkring Henriks situation.
10. Nyt fra præstegårdsudvalg – byggeudvalg
Tak til Peter samt Torben og Ebbe for stor indsats. Også til Birte og Peter, der fik ryddet det lille
kontor.
I stedet for fast gulv, lægges der gulvtæppe/-filt på i konfirmandstuen. Lægges på i kvadrater, hvor
man kan udskifte felter ved slid. Der leveres ekstra antal felter. Dette er en lidt dyrere løsning end
i projektet.
Karsten vil indhente tilbud på beskæring af de store træer i præstens have.
Der er aftalt indretning af fælles/Lars kontor i garagen.
Og der er bestilt storskærm til konfirmandstuen.
Birte har et ønske om et kommende projekt om naturkirkegård bag den nuværende kirkegård og
præstegårdshave.
11. Nyt fra kirke og kirkegårdsudvalg
Se ovenfor.
12. Arrangementer og bladudvalg
Vi mangler omdelere til kirkebladet, ca. 300 stk. 800 kr. Christian spørger sine sønner.
Oplæg til arrangementer 2018 – drøftes på næste møde
Skærtorsdag: Ebbe, Lars, Gert og Leila sørger for opdækning og indkøb og forberedelse af lam,
brød og oliven i kirken.
Jazzgudstjeneste den 21.5.17 slutter med hygge i konfirmandstuen, som vil være færdig.

Der er dialoggudstjeneste den 2.7.17, samme dag som Christians 50 års fødselsdag. Christian laver
åbent hus efter gudstjenesten.
Vi skal huske at invitere provsten og de øvrige præster særskilt.
Evaluering af arrangementer: ”Die Herren”: Stor ros til Gert, Henrik, Peter og Lars, der slæbte og
bar – og især til Peter, der fik reddet elforsyningen.
Positive reaktioner fra publikum. Godt, at der alligevel blev indkøbt drikkevarer.
Vi skal være mere skarpe på de tekniske forhold vil vores arrangementer.
Lars har fået bevilget en smartphone, som kunne klare skanning af billetterne.
Der er forsvundet 2 plast frontplader til vores reklametavler ved vejen. Lars har indkøbt nye.
13. Eventuelt
Peter har en god hjørnesofa til præstens kontor eller privat.
Leila repræsenterer Torslunde Kirke i repræsentantskabet for Folkekirkens Skoletjeneste ”Kilden”
14. Næste møde: søndag den 28.5.17 kl. 11.00 i Konfirmandstuen!
Ref. Leila, 20.3.17

