
Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 25. februar 2020 
 
Til stede: Jeppe Sørensen, Ingelise Slente, Anne-Marie Skriver, Steen Henriksen, Lisbeth Hansen, 
Marianne Olsen Niels Erik Andersen, Ole Olsen Erik Kjørup Andersen og Linda Morgan-Fisher 
 
Afbud: Astrid Johannessen 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra januarmødet og denne dagsorden. 
Begge er godkendt. 
  

2. Orienteringspunkter 
1. Fastelavn blev afholdt i graverhuset den 23. februar, med over 60 deltagere. 
2. Præsten booker lokaler til orienteringsmøde vedr. menighedsrådsvalg 12 maj, og til 

valgaften 15. september. 
3. Syn af kirke og præstegård bliver et provstesyn kl. 9 ved kirken og kl. 11 i præstegården 

den 28. maj i stedet for 26. maj vi havde afsat til syn.  
4. Liturgi drøftelser og referat deraf er sendt til Mette Trankær.  
5. Vintermøde i Maribo. Formand og kirkeværge deltog. Bl.a. foredraget tro og helbred 

gjorde indtryk.  
6. Formandsmøde i Roskilde, Formanden deltager  
7. Tredje februar var ETN-arkitekter op besøg vedr. belysning i kirken.  
8. Nyt hold af minikonfirmander starter i sidste uge i februar frem til efter 2. april.  
9. Skærtorsdag bliver med musikledsagelse. Dette annonceres på Facebook.  
10. Tækkearbejde på nordsiden af præstegården er afsluttet. Lignings midler til tækning er 

modtaget og der er frigivelse af opsparede midler til formålet, ligesom der er søgt om 
overførsel af frie midler til kalkning.   

11. Gravstedsregninger er sendt ud.  
12. Kaffelaugsdatoer er udsendt til gruppen.  

1. 26. april er der Alsang i Maribo Domkirke 
13. Maling af bryggers i præstegården forventes færdigt i februar.  
14. Beskæring af alleen til præstegården er afsluttet i februar.  
15. Der er bestilt sofa til præstens kontor.  
 

3. Ændring af sæsonstart for gravermedhjælper. 
Medhjælper starter 24. marts.  
 

4. Regnskab for Tingsted menighedsråd 2019 forelægges. 
Regnskabet gennemgået og godkendt.  
 

5. Arkitekten beder om rådets udtalelse om fremsendte kirkebelysningsforslag. 
Arkitektens forslag gennemgået. Menighedsrådet ønsker at se de forslåede lamper samt 
andre muligheder i middelalder kirker. Ligeledes mere belysning oppe på pulpitur. 
 

6. Sommerekskursion/ sogneudflugt? Den 13. juni til Sønderjylland drøftes. 
Endeligt program foreligger 1. marts. Sognets medlemmer inviteres til denne sogneudflugt.  
 

7. Skal nogen herfra foreslås som delegeret til Landsforeningens årsmøde? 



Formand og kirkeværge bliver foreslået som delegeret.  De deltager sammen med 
kassereren i generalforsamling 11. marts. 
 

8. Indkøb af koralbog til organisten 
Menighedsrådet godkendte indkøb af koralbog til pris af ca. kr. 500.  
 

9. Eventuelt 


