Referat fra møde i Tranbjerg Sogns Menighedsråd onsdag 24. april 2019 kl. 19.00 i Sognegården
Tilstedeværende: Ane Marie Taszarek, Axel Bach, Bonnich Lundberg, David Kessel, Flemming Mikkelsen, Grethe Gylling, Jette Siggaard,
Mia Knudsen, Michael Knudsen, Anja Stokholm, Lene Risør, Sonja Due, Ulla Astrup.
Fraværende med afbud: Birgitte Pedersen, Lars Jacobsen.
Fraværende:

Nr.

Art

Hvem

Indhold

Bilagsnr.

0 Opfølgning

Formanden

1 Drøftelse

AT

Kirkekaffe i våbenhuset gik godt. Mange deltog – også dåbsgæster og andre, der ikke
normalt er med til kirkekaffe. Vi evaluerer om et halvt år. Ane Marie laver en
indstilling til næste møde vedr. kirkekaffe i våbenhuset i skolernes ferie.

2 Orientering

Formanden

Omlægning af kirkegården A – F
Opretning af kirkegården H
Nationalmuseet har godkendt forhøjelsen af rækværk på pulpitur. Smeden er sat i
gang med opgaven.
Fremover skal der være børnesikret låge, så der ikke er fri adgang til trappen op til
orglet.
Der skal indkøbes flere blomsterløg til plænen foran kirken. Bevillingen fra P-lauget
på 10.000 kr. bruges til dette.
1

3 Orientering

Udvalgene

Kirkegårdsbestyrelse

3A

Kirke- og kirkegårdsudvalg

3B

Sognegårds- og præstegårdsudvalg:

3C

Det er bevilget, at der købes hylder til udstilling af minikonfirmandkunst. De
minikonfirmandansvarlige indkøber hylder. Tømreren hænger op.

3D

Grøn Kirke: Der skal laves kildesortering af affaldet i gartnerområdet. Det skal tilføjes
kontrakten for leje af sognegård, at der skal kildesorteres. Det kigger
sognegårdsudvalget på.
Juleuddelingsudvalget: påskesalget gav 1300 kr. til menighedsplejen.
Personregistreringsbestyrelse
4 Orientering

Enkeltpersoner

KK-medarbejder: 65 pers til afslutning for minikonfirmand. Rigtig god dag! Vi fik
pizza, og det vil vi gerne gøre igen.
25 til toddlerpizza.
Forårskoncert den 15. maj kl. 20 v. Branko, Søren og Gitte. Det bliver godt!
Sang på forsorgshjemmet gik godt. Næste gang kommer Mia med.
Kontaktperson: Gitte har et hold babysalmesang i maj-juni. Der er tre tilmeldte.
Kirkeværge: Der arbejdes på at forbedre lyskilderne i salen og gangen – de blinker.
Præster: David efterlyser om der kan laves om på beslutningen vedr. aflysning af
musikandagt, når Branko er forhindret.
Drop in dåb var en stor og smuk oplevelse. Stor succes, der gentages.
Konfirmationer i maj, så forberedelserne er i gang.
Onsdagsforumstur 8. maj til HEART og Møltrup er fuldbooket m. 62 personer.
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5 Eventuelt

6 Evaluering

Kommende arrangementer: 4. maj aften kl 19.30 med Mia Knudsen og Maria Norby.
Frivilligaften den 15. maj kl. 18, Fyraftenssang fra højskolesangbogen den 23. maj kl.
17.
Alle

Kaffe kl. 20 var godt!

Udvalgene*: Kirke- og Kirkegårdsudvalget, Aktivitetsudvalget, Kommunikationsudvalget, Juleuddelingsudvalget, Præste- og Sognegårdsudvalget,
Kirkegårdsbestyrelsen, Grøn Kirke
Enkeltpersoner*: Kirkeværgen, præsterne, KK-medarbejderen, kassereren, kontaktpersonen, medarbejderrepræsentanten
Kaffebrygger: Bonnick Lundberg
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