Menighedsrådsmøde 7. oktober 2021 kl. 19.30
Deltagere: Marianne Svane Therp, Flemming Neldeberg Hansen, Bjarne Grønbæk,
Finn Hemmingsen Madsen, Pia Haahr og Else Suhr
Afbud: Ingen

Dagsorden og referat.
1, Siden sidst
a) MR har købt el-klaver hos Godtfredsen i Ringe til 15.000 kr.
b) Marianne søger bestyrelsen for forsamlingshuset om at låne en nøgle så længe vi
lejer forsamlingshuset til gudstjenester.
c) Anders Lyng har tilbudt, at vi kan holde gudstjeneste på Bangholm
d) Udflugten 19/9: Dreslette og Haarby menighedsråd ville ikke deltage, men der var
mange fra Assens med og også nogle fra Haarby. Ellers var den meget vellykket.
e) Høstgudstjeneste. Der var ikke så mange fremmødte, som det plejer. Der er flere,
der er fraflyttet, og der kommer nok flere, hvis vi går tilbage til at gøre det om
aftenen. Der blev indsamlet til vores SOS-barn ved auktion. Forslag om at samle ind
til SOS-barnet i adventssøndagene og evt. juledagene.
2. Revisions protokollat
Revisionsprotokollatet til årsregnskab for 2020 er behandlet d.d. og underskrevet.
Finn sender til Britt.
3. Renovering af kirken
Vi afventer rapport fra konservator. Arkitekten har meddelt, at den er på trapperne.
Når vi har arkitektens projekt, sendes det via provstiet til godkendelse i stiftet, som
sender til Nationalmuseet. Efter godkendelse kan arbejdet påbegyndes. Renovering
af altertavle og prædikestol udsættes til senere og der søges midler til dette.
Vi har fået 600.000 kr. fra provstiet udover den million, der var i forvejen.
4. Indkøb til kirke og kirkegård
Menighedsrådet beslutter at indkøbe et jordbor til urnenedsættelser og nogle
kræmmerhusvaser til gravstederne. Bjarne indkøber dette.

Finn har undersøgt om at få lagt asfalt ved indkørslen til parkeringspladsen, så det
hele bliver fyldt ud hen til dækslet hos dem, der har lagt asfalt på Helnæs.
Der besluttes at få det lagt. Firmaet kontakter Finn næste gang, at de er på Helnæs.
Bjarne har indhentet to tilbud hos Lonico og Vestfyns Anlægsgartneri vedrørende
stensætning og belægning til lagerplads til perlesten i den gamle affaldskumme.
Tilbuddene lyder på:
Lonico: 37.250 kr. ex moms
Vestfyns Anlægsgartneri: 41.950 kr. ex moms
Menighedsrådet beslutter at tage imod tilbuddet fra Lonico.
5. Aktiviteter for menigheden – fremtiden
5. december morgenandagt. Else skal afholde ferie den dag. Vi prøver at finde en
lægmand til at holde den.
Sangaften onsdag d. 17.11.21 kl. 19.00 i borgerhuset. Pia spørger Lis. Marianne laver
seddel til uddeling og får det i Helnæs Nyt.
Andagt d. 28.12.21 kl. 19.00 i forsamlingshuset med julens salmer og kaffe med
julens småkager.
6. Julekoncert
Julekoncert 3. søndag i advent søndag d. 12.12.21 kl. 16.00. Marianne spørger
syngedrengene.
Onsdag d. 26.1.22 evt. sangaften. Tages op på mødet i november
7. Kirkelige handlinger
Bisættelser og begravelser aftales individuelt med de pårørende og deres ønsker.
Konfirmation i maj 2022 holdes i laden på Gudmundsdal. Vi ser på den.
Det er muligt at holde gudstjenester på Gudmundsdal og Bangholm.

8. Næste MR-møde
onsdag d. 24.11.21 kl. 19.00 i borgerhuset.

Til orientering:
Tirsdag 12.oktober: møde i provstiet for kontaktpersoner. Pia er forhindret, Bjarne
møder i hendes sted.
De 5 kirker afholder koncert fredag 25. februar 2022. Haarby menighedsråd
arrangerer.
Nye møder tirsdag 08.02.22, 23.03.22 og tirsdag d. 26.04.22 kl. 19.00.
9. Evt.
Forslag om en sommergudstjeneste i det fri enten på kirkegården, på maden,
sommerland eller i en privat have eller lignende.
Forslag om små eftermiddagsudflugter.
Forslag om kort eftermiddagsandagt med efterfølgende kaffe og kage på kroen i
marts og august.
Forslag om kirkebingo.
Der arbejdes videre med dette.

