
Indkaldelse til menighedsrådsmøde hos Pia
torsdag den 19. januar 2023. kl. 19.00
Indkaldt: Else Suhr, Marianne Therp, Finn Hemmingsen, Bjarne Grønbæk,
Flemming Neldeberg, Pia Haahr
Fraværende: Ingen
Dagsorden med referat   
 

Punkt Dagsorden Referat Aktion
1 Godkendelse af dagsorden Godkendt  
2 Formanden orienterer:

1. Vi har givet bidrag til
afskedsgave til Tine
Lindhart.

2. Postkasse ved kirken
3. Ingen gudstjeneste 30.

april

1. Bjarne har betalt til gaven – 150
kr.

2. Bjarne sørger for at opsætte
postkasse op ved kirken.

3. Der er konfirmation i
forsamlingshuset d. 30. april,
derfor aflyses gudstjenesten.

 

3 Næstformand orienterer:   
4 Kasseren orienterer: Menighedsrådet betaler for flere år for

regning til hostmaster til vores
hjemmeside. Det koster 19 kr. om året.
Finn ordner det med Britt

 

5 Værgen orienterer: Der lægges fliser i graverskuret og hen til
flisegangen, så Hannne kan køre
havetraktor og trailer ind og ud og et
rækværk med låge ud til marken.
Flemming indhenter tilbud hos Stages
ejendomservice

 

6 Kontaktperson orienterer:
1. MUS-samtaler
2. APV

1.Bjarne inviterer til mus-samtale i løbet af
foråret.
2.Der laves APV i samme ombæring

 

7 Præsten orienterer: Præsten orienteret om situationen i
Dreslette.
Hvis det bliver aktuelt vil menighedsrådet
på Helnæs gerne hjælpe til med
menighedsråds- arbejdet i Dreslette.

 

8 Aktiviteter:
1. Fejring af kirkens

genåbning
forhåbentlig til pinse

Vi satser på at fejre genåbning af kirken til
pinse 28. maj.
Vi holder en gudstjeneste med højmesse
og får evt. den nye biskop til at prædike.
Der afholdes fest og buffet i
forsamlingshuset bagefter.
Der findes noget musik til anledning.
Der nedsættes et festudvalg med Pia, Else
og Marianne. 1. møde d. 9.2.23 kl. 19.00
hos Pia
Der inviteres alle Helnæs borgere, ansatte,
håndværkere, Hårby menighedsråd,
provsten og Sanne Fonnesbæk fra stiftet.

 

9 Kirkens istandsættelse:
1. Byggemødet den 13. jan
2. Affugter og hygrometer

1. Nationalmuseet har været på
besøg og der skiftes ikke bjælker
under al stuk Kun i enden op
mod tårnet.

 



2. Der opsættes affugter, når kirken
er færdig. Indtil da opsættes
hygrometer for at holde øje med
det.

 
10 Gode ideer:

1. Hvad kan vi gøre for
dem som ikke selv kan.
Kunne man spørge rundt

       2.  Forslag om flere
sangaftener evt I samarbejde
med Galleri Knadring

1. Snak om at opsøge ældre på Helnæs og
tilbyde dem at komme med til ting. Evt.
afholde gudstjenester i deres haver til
sommer. Evt. afhente ældre fra Helnæs,
der bor på plejehjem og køre dem ud på
Helnæs på besøg.
2. en ide at afholde sangaftener på galleri
Knadring. Bjarne spørger de er
interesseret i et samarbejde.

 

11 Eventuelt:
       1.  Kirkebladet kontra
HelnæsNyt

1. Bjarne har sendt mail til lokalrådet om vi
kan have kirkebaldet sammen med
Helnæs Nyt. De har det med på deres
næste møde.
Næste møder er d. 23.2 hos Finn og d.
30.3 hos Bjarne kl. 18.00.
Foredrag af Finn om hans tur til Canada i
borghuset d. 2.3 kl. 19.00.
Sangaften

 

    
 


