Menighedsrådsmøde.
JSP, JD og KS(pkt. 8) deltog.

Dato: 18. maj 2016

Blad nr. 73
Formandens initialer:
K.L.

Dagsorden
Punkt 1.
Underskrift af referat fra sidste møde.
Punkt 2.
Opfølgning på tidligere beslutninger.
Punkt 3.
Siden sidst og orientering.
Synet af kirken og kirkegården.

Beslutning
Referat fra ordinært møde den 15. marts er underskrevet tidligere.
Referat fra lukket møde den 15. marts 2016 blev underskrevet.
Dagsorden for mødet d.d. blev godkendt.
Der var ingen tidligere beslutninger at følge op på.

Der blev afholdt syn af kirken og kirkegården den 28. april. ABJ
udsender skriftlig synsprotokol til alle MR-medlemmer.
Protokollen underskrives af KL og sendes til provsten med kopi til
kirkeværgen JD.

Orgel.
MR har købt et ”mobilt” orgel af den katolske menighed i
Vordingborg. Flytning, hjul og stemning af orglet vil beløbe sig til
knap 40.000 kr. KL, ABJ, og HPK hjælper alle til ved ankomsten
og opstilling.
Døvegudstjeneste.
Mange deltagere fra hele Sjælland deltog i døvegudstjenesten den
5. maj i Præstø kirke.
Præstø Begravelsesforretning.
Punkt 4.
Indgået post.
Besøg fra Tyskland
Punkt 5.
Aktivitetsudvalget.
.

Fromberg har modtaget skema med priser for diverse
begravelsesydelser.
MR har modtaget takkekort fra Hans Jørgen og Preben Jørgensen i
anledning af deres afholdt fødselsdage.
HTN kunne oplyse at vi den 23-24. juli og den 29.-30. juli får
besøg af unge tyske cyklende kristne. De overnatter i kirkehuset og
deltager i gudstjenesten den 24. juni kl 10.30.
HTN har udsendt referat fra seneste møde i aktivitetsudvalget.
Dokumentet kan desværre ikke åbnes af alle. HTN følger op.
Provstiet har nedsat et udvalg der skal koordinere aktiviteterne i
provstiet i forbindelse med 500 året for starten på reformationen og
for Luthers 95 opslag på kirkedøren i Wittenberg.
KL orienterer provstiet at HJØ og CDH er vores medlemmer af
udvalget.
HTN kontakter Allerslev/Jungshoved menighedsråd for at høre, om
vi kan koble os på deres rejse: I Luthers fodspor.
Der er foredrag med Carsten Vang-Hansen søndag den 22. maj.
HTN byder velkommen.

Punkt 6.
Præsten har ordet.

Det blev besluttet at fastholde højmessens tre læsninger, dog
således at HJØ kan disponerer og ”kun” vælge to læsninger, alt
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efter, hvad der passer bedst til den enkelte højmesse.
HJØ udsender et forslag til folder over gudtjenestens forløb og
liturgi. Den endelige beslutning om folderen træffes på næste MR
møde.
Lars Foged er fritaget for konfirmand undervisning i Præstø. Det
betyder at HJØ får 2 hold, henholdsvis fredag morgen og fredag
eftermiddag.
HJØ har skrevet en ny samle, den blev sunget under
pinsegudstjenesten i Præstø kirke, til stor glæde for alle de
fremmødte.

Punkt 7.
Graver

Det blev besluttet at JD går en tur med JSP på kirkegården.
Efterfølgende vil JD rette skriftlig henvendelse til alle gravsteder,
der har behov for mere vedligeholdelse, og tilbyde vores assistance.
JSP iværksætter at cement sokler graves op.
I anledning af sølvbryllup afholder JSP åbent hus den 1. juni om
morgenen.

Punkt 8.
Regnskab.
Kvartalsrapport.

KS fremlagde 1. kvartalsregnskab. Regnskabet blev godkendt.
Kvartalsregnskabet blev underskrevet af formand og kasserer.
KS fremlagde årsbudget 2017.

Budget 2017.

Punkt 9.
Menighedsmøde

”Præstø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 22073516, budget 2017,
bidrag budget afleveret den 18-05-2016 13:13” blev godkendt med
følgende tilføjelse: at målsætning for årsbudget 2016 tilføjes.
Menighedsmøde afholdes den 8. juni kl. 19. Vi starter i kirken,
hvor CDH vil fortælle om orglerne. Herefter er der menighedsmøde
med kaffe i kirkehuset. Vi slutter af med rødvin og ost.
KL indrykker annoncer i Sjællandske og begge gratisaviser.

Punkt 10.
Evt.

2. pinsedag, den 16. maj, blev der afholdt fælles
provstigudstjeneste i Vordingborg.
CDH har et godt samarbejde med skolen om annoncering af
muligheder for at gå til kor.
Røde Kors har tilbudt at opsætte en hjertestarter ved kirken.
Førstehjælps kursus afholdes i forbindelse med leveringen af
hjertestarteren.
Studieturen afholdes den 10. september,
I anledning af HTNs 80 års dag holder han åbent hus den 13. juli.
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Beslutning
Næste MR-møde er aftalt til den 30. august kl 15.

Punkt 11.
Næste møde.

Præstø, den 18. maj 2016.

underskrifter

