Møde i menighedsråd
Torslunde kirke
Den 24.9. 2017
Kl. 11.00
I konfirmandstuen
Afbud fra
Dagsordenen:
1. Godkendelse af dagsordenen
2. Godkendelse af referater fra 11.6.17
3. Ansættelse af ny graver og kirketjener – indstilling fra ansættelsesudvalget
4. Nyt fra medarbejderrepræsentant
5. Nyt fra præst
forslag om lukning af kirken 1. juledag
(helligdage: søndag 24.12., mandag 25.12., tirsdag 26.12., søndag 31.12., mandag 1.1.18)
forslag om foredrag for forældre til konfirmander – se mail fra Ane af 4.8.17
6. Nyt fra formand
valg til provstiudvalg (november 2017): Helle Lerche stiller op igen
7. Nyt fra kasserer – økonomi
8. Nyt fra kirkeværge
9. Nyt fra kontaktperson
personalesituationen
kirketjenervikarer – se nedenstående mail fra Vejleå Kirke 10.7.17
10. Nyt fra præstegårdsudvalg – byggeudvalg
retningslinjer omkring embedsbolig
11. Nyt fra kirke og kirkegårdsudvalg
12. Arrangementer og bladudvalg
evaluering af arrangementer
kommende arrangementer – hvem gør hvad
13. Eventuelt
14. Næste møde

4.8.17 mail fra Ane
Kære Leila
Efter aftale med Christian skriver jeg her til dig for at komme med en forespørgsel. Vi præster vil gerne
holde en aften for vores konfirmandforældre om konflikthåndtering i familien. Vi har fundet en
kompetent foredragsholder som har holdt det for konfirmandforældre før.
Da jeg deltog i MR møde i Torslunde efterspurgte I at vi brugte jeres fine nye lokale, derfor vil vi høre
om mit konfirmandhold fra Ishøj Skole, konfirmander til Ishøj og Torslunde Kirke og Christians hold fra
Vibeholmskolen må holde en fælles aften i Torslunde d. 24.01.18 kl. 19.30? Det koster 3000 kr. Så holder
Asta og Sophie en tilsvarende aften i Vejleå Kirke d. 25.01.18 for de resterende konfirmander. Herunder
kan I læse om foredraget.
Desuden vender jeg tilbage med et par datoer for, hvornår jeg gerne vil afholde konfirmandundervisning i
Torslunde, som vi aftalte☺
Håber du har haft en dejlig sommer.
de bedste hilsner fra Ane
“Konflikthåndtering i familien”
Konflikt er ikke som oftest ikke noget vi opsøger af lyst. Konflikt forbindes ofte med ubehag, med sårede følelser og
måske med sårbare erfaringer om brudte relationer.
Men konflikt hører livet til og det er i familien, vi skal lære at håndtere konflikter som en del af livet.
Det er ikke et problem at der opstår konflikter mellem forældre og unge, som er på vej til at blive voksne, men det bliver
et problem, hvis konflikterne fører til mistillid, afstand og tavshed.
Ruth Juul vil i et kort oplæg, gøre det klart, hvad der sker, når konflikter kører af sporet og hvordan vi kan vælge at
handle anderledes.
Der bliver mulighed for spørgsmål.
Ruth, som er tidligere skoleleder, arbejder i dag som selvstændig konfliktmægler, skilsmisserådgiver og
foredragsholder.
Ruth er forfatter til bogen; “Barnets bedste efter skilsmissen”.

10.7.17 mail fra Johan, formand, Vejleå og Ishøj kirker:
Kære Leila!
Tak for behagelige drøftelser vedrørende evt. hjælp til vikarer for organist og kirkesanger i Torslunde
kirke.
Jeg har nu haft lejlighed til at overveje situationen, ligesom jeg har drøftet muligheder med vores
kordegn.
Herefter er jeg kommet frem til følgende forslag, som jeg synes, er en ganske god løsning.
Vores kordegn har, som du ved, fuldt op at gøre med det daglige arbejde som kordegn i en af landets
største sogne, hvorfor hun ikke har mulighed for at påtage sig andet arbejde, der ligger uden for hendes
arbejde som kordegn. Således er der en aftale med vores to organister, at de selv sørger for at finde
vikarer både organister og kirkesangere, når der er behov for dette.
Den samme ordning vil være gældende for Torslunde, men jeg tror, vi kan hjælpe på anden vis.
Vi har ansat en kordegnevikar, Kirsten Methling, der på timebasis bistår vores kordegn med
personregistrering mv. Kirsten er uddannet kordegn og kirkesanger, hvorfor hun i den sidste egenskab
medvirker i Vejleå Kirkes kor. Vi er meget glade for hende i begge jobs.
Kirsten har overfor mig udtrykt, at hun gerne bistår hos jer med hjælp, når der er behov for dette mod en
timebetaling, der aftales og aflønnes af jeres menighedsråd.
I bestemmer naturligvis i hvilket omfang, der måtte være brug for hendes hjælp, ligesom hun kan trække
på de muligheder, vi har for at finde vikarer.
Mit forslag vil derfor være, at du, som kontaktperson hos jer tager en snak med hende om de nærmere
vilkår. Hvorvidt det skal drøftes i jeres menighedsråd, kommer naturligvis ikke mig ved, men her er,
synes jeg, en fornuftig løsning, som jeg håber, I kan have glæde af.
Hvis du vil drøfte dette yderlig, er du naturligvis meget velkommen til at vi snakker videre. Kirsten
telefon nr. er 60 45 28 68, og hun træffes hver mandag i Vejleå Kirke.
De bedste hilsener Johan

