Menighedsrådsmøde
Sørup Sogn

Onsdag den 8. april 2015
kl. 17.00 i Elmelund,
Sørup Kirkevej 33, 1
5700 Svendborg

Formandens initialer:
SN
Blad nr. 566

Fraværende: Graver Dennis Andersen.
1. Godkendelse af referat fra
11. marts 2015

Referat
Referat godkendt

. Vision

Der har været afholdt en god visionsdag, og det
diskuteres, hvordan vi kommer videre. Der skal rettes
henvendelse til integrationsrådet.
Hanne kontakter Vor Frue og Fredens med henblik på at
få afklaret, om der er interesse for et samarbejde om
gudstjenester for ikke etniske danskere.

3. Kontaktperson

Det er tungt at samarbejde med stiftet. De kender ikke
det juridiske vedr. sådan et stort samarbejde mellem
flere kirkegårde. Mangler præcedens. Kirkeministeriet
kan heller ikke hjælpe dem. De kender det heller ikke.
Lene foreslog at opslå graverstilling i Kirkeby på Jobnet
nu, da de mangler en graver til 01. 06. 2015.
Medieomtale om antal kirkegængere. Ikke ret mange
dåb i år.
Temadag i Stiftet, Lene og Jette kører med provtibus.

4. Samarbejde med andre
Kirkegårde
5. Præsten

Arbejder videre, se ovst.

6. Aktivitetsudvalg

Styr på sogne-udflugten, 21. juni. Walther og Hanne er
arrangører. Keramikeren Peter Thybjerg og frue Merete
Block, skal inviteres med til frokosten.
Vedr. Pinsedags Brunch-gudstjeneste, - starter med
brunch kl. 10.30 og er så klar til gudstjeneste 11.30,
når Nicolai-koret kan være her.
Evt. aftengudstjeneste skal planlægges.

Vaskemaskinen der lækkede viste sig at være afløbet,
som løber den forkerte vej - hældningen er forkert. Sker
en gang imellem.
Konfirmationer nærmer sig.
Kår: Spørgsmål om, om der er olietank liggende på
præstegårdens grund?
Svar: Der har IKKE været nedgravet en olietank på den
grund.
Præsentation af skoletjenesten, en præst og en lærer.
Arbejdsgruppe nedsat for det kommende Luther-år.

Herrekoret kommer i Sørup kirke
7. Økonomiudvalg

Der var 3 fra rådet til budgetsamråd i Fredens.
Referatet er udsendt på DAP: En fra Kirkens korshær
fortalte, at nu kan de give varm mad de sidste 4-5 dage
om måneden. Ændring af kirkegårdstakstregler paragraf
33. stk 1 og 2 (se DAP) blev vedtaget på budgetsamråd.
Bevaringsværdige gravsteder på kirkegårdene skal gåes
efter, måske nogen skal sløjfes.
Budgettal for 2016. Sørup får kr 2.366.166.
Kirke-teologiskolens budgettal fremlagt. Referat på DAP.
Der blev også fortalt noget om den fælles
kalkningsfond.
”Provstisekretæren orienterer”, var et nyt punkt.
For fremtiden ingen håndskrevne synsrapporter.
Husk at checke DAP hver dag. Hanne kan ikke logge på
DAP, det skal ordnes.

8. Præste- og kirkegårdsudvalg

Fælles kirkegårdsudvalgsmøde torsdag den 16. april kl.
9.00 denne gang også med Egense.
Træ-terasse ved søen ved præstegården godkendt på
syn til opsætning i 2016
Det blev besluttet at sætte det i gang nu, der er penge
til det.

9. Graveren

Graveren var fraværende
Forslag til studietur for Sørup M-råd og personale til
Gråsten og Nordborg. Lørdag den 13. juni kan alle, på
nær en, så den dato blev valgt.
Programmet diskuteres på næste møde.

10. Kirkeværgen

Intet nyt.

11. Orientering

Intet nyt

12. Evt.

Intet nyt

13. Punkter til næste møde.

Kvartalsbalancen

Referat: Birthe Bak-Hansen

