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JP og HEP

Dagsorden

Beslutning

Følgende er indkaldt til mødet:
Menighedsrådene med 1. suPPleanter, samt medarbejdere i
Brydebjerg - Krumsø Pastorat.

Tove, Mona, Elin, Lene, Jeff, Knud Arne, Erik, Lise, Lone,
Lissi, Charlotte, Dorte, Maria, Sejr, Jørgen, Jens, Ebbe, Hans
Erik, René og Stine

Ordstyrer
Hans Erik
Referent
Stine

Godkendelse af dagsorden

1. Drøftelse af året 2021 - inPut fra
alle.

2.

lndlæg fra:
Corona år

a. Dølleflelde
b. Musse.

Lise som ny kirkeværge med god hjælp fra Erik. Stynet træer
på P plads fra kommunen

c. Herritslev.

Dansk kirkeklokke skal servicere alle tre kirker. Trappe og
dør itårn er ved at blive lavet. Varmesystemmetbrød
sammen ijulen og det er nødtørstigt blevet repareret.
Udfordring ved EL forbrug som er steget meget. Træer er
ordnet

d. Godsted.

Godsted er blevet kalket. I gang med et varmeprojekt

e. Vester Ulslev

Vejrhane mangler stadig. Vester Ulslev er kalket indvendigt
2022 og gulvene er slæbet.

f

.

Øster Ulslev

3. lndlæg

fra Præstegårdsudvalget.

4.

lndlæg fra præsten

5.

Fremtidigt samarbejde mellem
Brydebjerg og Krumsø.

Der er en kirkemur mod nord, der har været talt om i flere år

1. salen er ved at blive renovereVombygget. Der har været
kæmpe hul ude på gårdspladsen, som er fyldt op.

corona år er gået ok

a.

Fællesmøder.

Brydebjerg er vært 2023, onsdag den 25. januar kl. 18

b.

Udflugter.

Lise nævner, at det er få, der har mødt op. Måske grill i
den 17 uni kl. 17. Krumsø stårfor
P
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maden og Erik ser om telt fra forældreforeningen

c. Evt. andre former for
samarbejde.

d. Evt. oprettelse
7. Evt. valg tiltil
8. Børne-

af udvalg

div. udvalg

og voksenkor

lkke brug for

ikke valg

Helle har børnekor, som har holdt lidt coronapause, men nu
er i gang igen

9. Kirkeblad / Hjemmeside.

Kører med kirkeblad 4 gange årligt i Sakskøbing Avis og med
Preben der styrer hjemmesiden. Krumsø er nu et sogn med
et menighedsråd, og de tre andre sogne, ØU, VU og
Godsted er "nedlagte".

10. Orientering vedr. samarbejde

Charlotte går fra 4 til 6 kasser. De nye er VåbenstedEngestofte og Slemminge-Fjelde. Der indkaldes til
Formandsmøde den 28. marts

om regnskabsføring.

11. Menighedsrådenes infodag
om årets gang.

Emne om; Hvad gør vi når nogen dør? Praldisk info fra en
bedemand, præst og juridisk kyndig.Onsdag den 12. oktober
kl. 19, først formænd og så temaet.

12. medarbejdere info

René ikke begejstret for regningerne, legater osv. der skal
sendes ud elektronisk. Per hjælper gerne.

13. Næste møde

onsdag den 25. januar 2023 kl. 19
Tak for god ro og orden fra Hans Erik

Evt

TILMELDING TIL SPISNING TIL TOVE på tlf. 22940557 eller mail: tove.klaus@live.dk>
SENEST FREDAG 1 1. marts kl. 12.00

Døllefjelde Præstegård, den 15. marts 2022
Referatet underskrives af formændene for menighedsråden

