
Referat af Menighedsrådsmøde tirsdag den 23. august kl. 18 i 

mandskabsbygningen 

Tilstede: Linda Morgan-Fisher, Steen Henriksen, Niels Erik Andersen, Ole Olsen, Marianne Olsen,  

Anne-Marie Skriver, Ingelise Slente, John Andersen og suppleant Tine Sejr-Larsen. 

Fraværende med afbud: Lisbeth Hansen  

Dagsorden: 

Godkendelse af sidste mødes referat og nærværende dagsorden. 

Godkendt.  

2. Orienteringsrunde bordet rundt. 

• 23. maj blev sognepræst Jeppe Sørensen sygemeldt.  

• Sognetur blev afholdt i juni, med 35 deltagende. Meget vellykket tur, med mange spændende 

besøg.  

• Sommerfest blev afholdt den 19. august. Festen blev indbudt af beboerforeningen, lokalhistorisk 

arkiv og menighedsrådet. En aften med 60 deltagere fra sognet.  

• Landemode foregår 5. oktober. Der er tilmelding den 21. september 

• Årsmøde i Nyborg. Et af emnerne var liturgien og evt. ændringer af denne.  

• Konfirmandforældremøde på søndag 28. august. 

• Formanden læste skrivelse op fra Jeppe Sørensen modtaget den 4. august.  

• Synsudskrifter er kommet tilbage og godkendt.  

• Regnskab for sogneudflugt forelagt.  

• Driftsramme bliver øget med 2,5% i Falster Provsti i 2023. 

• LE 34 har ikke sendt elektronisk kirkegårdskort. Graver rykker for dette.  

• Aftale med Dansk Varmeservice skal opsiges af kassereren. 

3. Kvartalsrapport med kommentarer til godkendelse. 

Menighedsrådet drøftede energistigningerne.  

Menighedsrådet godkendte kvartalsrapport.  

4. Den fungerende sognepræst, John Andersen, orienterer om kommende 

kirkelige aktiviteter til godkendelse. 

22. september, koncert kl. 19:30 

5. En beslutning om bestilt indkøb af konfirmandbibler til godkendelse. 

Rådet godkendte indkøb af bibler.  

6. Internetadgang på Tingbanken 27. Forskellige forslag/ tilbud drøftes med 

henblik på godkendelse. 

Forskellige løsninger og tilbud blev drøftet. 



Beslutning om hvilken løsning der opfylder præsteboligens krav kunne ikke træffes.   

Menighedsrådet nedsatte et udvalg, der skal undersøge priser og hastigheder på forskellige netløsninger.  

I udvalget er kassereren, kirkeværge og præstegårdsansvarlig  

7. Er vi klar til at bestemme lyssætning i kirken. Skal det kombineres med 

indvendig hvidkalkning af kirken? 

Rådet besluttede, at Okholm skal give tilbud på opsætning af lignende lyssætning, som man så i Pårup 

kirke.  

Menighedsrådet besluttede, at man ikke venter med opsætning af nye lyssætning, til hvidkalkning af kirken 

kan ske.  

8. Datoer for kommende møder.  

21. september kl. 18:00 

13. oktober 18:00 

15. november 18:00 

6. december 18:00 

9. Facebook 

Møde med udbyder skal i kalenderen.  

Tine og præstegård sekretær Serena har mandat til, at arbejder videre med at se på hvilken 

kommunikationsstrategi Tingsted Kirke skal have fremadrettet.   

10. Eventuelt 

Der mangler dåbsservietter.  

 

 

 


