
Drøsselbjerg menighedsråd

Deltager: Ane Pilemand, Bende Grønlund, Bjarne Thor Jensen, Karin Dinesen, Arne 
Kristensen, Merete Raben, Marianne Kristoffersen og Bente Grunth.

Afbud: Arne Kristensen og Marianne Kristoffersen.

Mødeleder: Ane Pilemand

Referent: Ane Pilemand

Menighedsrådsmøde onsdag den 9. marts 2016 kl. 10.15

1. Godkendelse af referat fra 10. februar 2016.
Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt

3. Nyt fra formanden.
Kursus for valgbestyrelsen den 6. juni 2016.
Bende Grønlund, Arne Kristensen og Ane Pilemand deltager.

Generalforsamling i Menighedsrådsforeningen i Kalundborg Provsti.
Ane Pilemand gav en orientering fra generalforsamlingen.

4. Nyt fra kassereren.
Uddeling af kollektmidler.
Folkekirkens Nødhjælp
Reden
Sømandskirken
Veteranhaven 
De får hver kr. 1500,00

Revisionsprotokollat
Godkendt.

Bjarne Thor Jensen gav en orientering på Driftskonto.

5. Nyt fra kontaktperson.

Bente Grønlund har skaffet vikarer til udgangen af maj måned 2016.
Vores organist vikarer er meget glad for at spille i Drøsselbjerg Kirke.
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6. Nyt fra kirkeværgen.
Opfølgning på tagrender
Intet nyt.

Vedligeholdelse af kommunens P-plads
Karin Dinesen har kontaktet Kalundborg Kommune for renovering af 
parkeringspladsen for huller.

Konsultationsrunde i forbindelse med opmåling af kirkegårde.

Karin Dinesen og Leif Juhl og har meldt ind om et møde den 17. eller 22. april 2016 for 
en opmåling af kirkegården.

Bjarne Thor Jensen fik originale bilag fra renoveringsregnskabet.

Der er nedsat en urne på det frede gravsted Karin Dinesen skal udarbejde 
gravstedsbrev..

Der har været en prøve opvarmning af kirken og rapporten skal sendes til Breings 
Tegnestue ApA .

Karin Dinesen har talt med Claus Englund om kasser højtaleren.

Karin Dinesen kontakter igen Kirkeministeriet torsdag eftermiddag for at få udbetalt 
pengene til kirkerenoveringen. 

7. Nyt fra præsten.

Sognepræst Merete Raben holder sommerferie i ugerne 27 – 28- 29, så det bliver en 
anden præst til vores åbne kirke arrangement.

Merete Raben skal være vikar til Svallerup Kirke i juni måned, da Grethe Munkholm 
stopper med ugangen af april måned, derefter har provst Jørn Noe ansat en vikar til 
stillingen bliver besat.

Sognepræst Kristine Mosing vil gerne lave en venskabsorden.
Merete Raben skal lave en beskrivelse til næste møde.

Konfirmanderne og Merete Raben havde i lørdag et møde repræsentanter fra Dan 
Mission fra Kam Bodia, hvor 2 unge mennesker fortalte om kristendommen.

Den 6. april 2016 tager Merete Raben konfirmanderne med til København.

Merete Raben må ikke kontakte skolerne om Skoletjenesten, men det er Skoletjenesten 
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der skal kontakte skolerne. Skolerne bestemmer selv om de vil bruge Skoletjenesten.

8. Nyt fra nedsatte udvalg.
Reformationsjubilæet i 2017 fejres 500 år.
Bjarne Thor Jensen og Arne Kristensen har lavet en aftalen med et arrangement i 
forbindelse med Reformationsjubilæet på plads.
Det bliver søndag den 29. oktober 2017 kl.19.00.
Ideen for arrangementet bliver at blande gudstjeneste med en teaterforestilling og 
koncertstykker Tommy Corfixen og Oluf Højgaard  (http://www.olafhoejgaard.dk/) hertil 
organist Viola Chiekezi  som skal bidrage med de store Luthersalmer og flot luthersk 
inspireret pre og postludium.
Prisen er kr. 10.000 + organist.

Arrangementet aftalen er lavet nu, da Kalundborg Provsti vil hjælpe med udarbejdelse af 
Plakat/folder.

Godkendt.

9. Livet i og omkring kirken.
Pjece om Drøsselbjerg kirke
Layout og kraftige format til pjecen blev godkendt.
Karin Dinesen og Ane Pilemand arbejder videre.

10. Nyt fra kirkesangeren.
Intet

11. Punkter til næste møde.
Kvartalsrapport.

12. Eventuelt.
Der skal findes en ny dato, da Ane Pilemand ikke er hjemme i denne uge.
Bjarne Thor Jensen kommer med forslag til en dato, da der skal holdes et møde vedr. 
budget for 2017.
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http://www.olafhoejgaard.dk/
file:///C:/Users/EvaGr%C3%B8nborg/Downloads/Tommy%20Corfixen%20og%20Oluf%20H%C3%B8jgaard%20

