Maribo Domsogns Menighedsråd
Dagsorden til menighedsrådsmøde tirsdag den 11. august 2020 kl. 15.30
Sognets Hus
Afbud:
1.
Biskop Marianne Gaarden ønsker at drøfte embedet som pilgrims- og
sognepræst med menighedsrådet.
1.2

Godkendelse af dagsordenen.
Godkendt.

2.

Efterretningssager
2.1

Nyt fra kirkelige myndigheder (se skrivebordet)

2.2

Nyt fra kirkeministeriet:

3

Nyt fra Lolland-Falsters Stift: Biskoppens nyhedsbrev, august med:
1:”Månedshilsen”, 2: ”Åbent for at søge midler til grøn omstilling,”
3: Studieorlov for præster. Desuden 3 artikler bl.a.: Forandrede
Coronaen Folkekirken?

Landsforeningen for menighedsrådsmedlemmer:

4

Nyt fra Domprovstiet:
4.1

5

Indkaldelse til det årlige budgetsamråd for alle mr. onsdag den 26. august kl.
19 i Sognets Hus
Deltagere herfra: Anne K. , Søren og Tommy

Beslutninger:
5.1

Orienteringsmødet den 19. august. De sidste aftaler. Udvalget mødes igen 13.
august efter kl. 15. Bilag 5.1

5.2

Permanent placering af stole i venstre side af kirke. Bilag 5.2
Middagsbønnen er på forsøgsbasis rykket til stolene ved døbefonten.

5.3
5.4

5.5

Godkendelse af kvartalsrapport. Bilag.
Godkendt.
Ang. afsked med Anne- Louise: Der ligger et forslag om, at menighedsrådet
kunne tage afsked den 19. august kl. 16. Anne- Louise foreslår, at vi for at
undgå for meget ”frem og tilbage”, i stedet kunne tage afsked med hinanden
den 19. efter orienteringsmødet.
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5.6

Gospelkoret ønsker at øve i kirken hver onsdag, fra d. 2 september 19.00 –
21.30.
Dette giver menighedsrådet tilladelse til.

Øvrig orientering:
1: Datoer i forbindelse med ændringen fra bolig til kontorbygning i
Kirkestræde nr. 4
Licitation onsdag d. 12 august 2020.
2: Kort status for renovering af køkkenet i Sognets Hus, påbegyndt mandag
den 3. august.
Det går planmæssigt fremad. Man ønsker motoren til emhætten på loftet.
3: Menighedsrådets fondsansøgning til renovering af stolestader m.m. afsendt
fredag den 10. juli til A.P. Møller Fonden. Bilag.
6.
Bilag

Nyt fra udvalgene
6.1

Kirkegårdsudvalget
Birgit sender svar rundt en af de nærmeste dage.

6.2

Præstegårdsudvalget - Anne Margrethe har henvendt sig til Tommy om at
overtage formandsposten.
Anne K. og Tommy tager det i fællesskab.
Blodbøg hænger ud over vejen på Refshalevej 28, ønskes beskæres
hurtigst muligt.

6.3

Udvalget vedrørende Sognets Hus

6.4

Børne- og ungdomsudvalg
Babysamlesang begynder d. 25 august.
Minikonfirmation tager Laura sig af, med hjælpere.

6.5

Musikudvalget
3 orgelkoncerter i august måned.
Møde onsdag d. 9 september. Kl. 10.00

6.6

Kontaktudvalget
16 september udflugt til Vestlolland. Køres fra Torvet kl. 12.00

6.7

Sikkerhedsudvalg

6.8

Kirkebladets redaktionsudvalg
1. korrektur af bladet er sendt rundt.
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6.9

Kontaktperson
Lene køres ind som Kordegn, Birthe h er ved at være klar igenar lovet at
blive indtil Lene er klar. Dorthe Friis er ved at være klar igen

6.10

Mødeudvalg

6.11

Hjemmeside
Snart Lene, Tommy laver det indtil

6.12

Menighedsplejen
Kører i sammen spor, mellem 5-7 der spiser, forsøg med aftenåbent.
Kirkeværge
Tagrensning af flere boliger, er udsat til næste år.
Spørgsmål fra John, om Vibeke skal være 2 steder ?
Lynaflederne på Domkirken er testet, og fundet i orden.

6.13

6.14

Formand
Der skal vælges en ny medarbejderrepræsentant, nu da Niels ikke er ansat
mere.
Personregistreringen for de andre sogne skal kordegnen i Maribo Domkirke
være behjælpelig med.

6.15

Orientering fra præsterne
Per Møller har konfirmationer i august
Anne Birgitte har i september.
Hvor mange familiemedlemmer må være med til konfirmationen.
Kirkerummet bliver igen målt op så man ved hvor mange der må være i
kirken.
Flere stole sættes op i kirken ( nede ved globen)
Sorggruppen er startet op igen.
Birgittadagene 4 og 5 september
er ved at være på plads.
Højskoleuge engang til næste år, det er Anne Reiter der har en ønske om
dette. Uge 16/2021

6.16

Evt.
Er der regler for hvad man må kaste efter brudeparret.
Man ser gerne at man ikke bruger ris eller fuglefrø.
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