
Tinglev menighedsråd

Ordinær Menighedsrådsmode.

Tirsdag den 17. august 2021 kl. 19.00 i Den Gamle Skole

Deltager: Kurt Jensen, Jette Matthiesen, Gertrud Matthiesen, Haldis Nedergaard,
Søren Wogensen, Gunnar Matthiesen, Gunnar Weber, Claus M. Schot

Afbud: Sandra Bundgaard (medarbejder-rep.)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt

2. Meddelelser fra Aabenraa Provsti. Invitation til budgetsamrd 26. august
kl. 19 pa Folkehjem, samt invitation tl
provstiudvalg samt stiftsudvalg.
Ligeledes er der kommet
inspirationsmateriale til Salmesangens
Søndag.

3. Meddelelser fra Stiftet.
Der afholdes mode d, 18. august kl. 17,

Afslag Sognehus, udsendt hvor provst og arkitekt deltager.

4. Kassercr/Regnskabsforer. Orientering ved Gunnar Weber omkring
kvartalsrapport. Debitorliste
gennemgået. Debitorer fra 2017, 2018
og 2019 afskrives, i alt 4 stk,

a. Kvartalsrapport
b. debitorliste Gunnar Weber foreslog, at der skal
c. rykkergebyr indføres rykkergebyrer ved manglende

betaling. Dette er vedtaget: 100 kr. pr.
rykker efter sidste betalingsfrist.

5. Kirke & Kirkegrdsudvalg.

a. Forespørgsel om køb af jord Menighedsrådet drøftede sagen. Jorden
er forpagtet til Beredskabsskolen,



hvorfor det skal undersøges, om det
reelt kan sælges. Gunnar Weber
undersøger, hvilket areal det konkret
drejer sig om. Ved eventuelt salg af jord
afholder køber alle udgifter.

Gertrud Matthiesen forlod lokalet og
deltog således ikke i drøftelsen.

b. Godkendelse af vedtægter for Godkendt. Sendes til provstiudvalget.
Kirkegården.

c. Hvad er der ellers sket? Claus orienterede om udført arbejde på
kirkegården.

6. Præstegårdsudvalget Intet

Orientering ved formanden.

7. Kirke & Kulturudvalget. Gertrud orienterede. Fangekoret
kommer d. 25. september og giver

Orientering ved formanden. koncert i kirken kl. 19. Anne Dorthe
Michelsen kommer d. 20. januar 2022 og
synger i Tinlev Kirke. Julekoncert til
børn er ogsa på plads, dato: 14.
december kl. 10.

Der arbejdes på at få stablet et
forstchjælpskursus på benene. Gertrud
arbejder videre med det.

Tirsdag d. 10. august var der første
strikke-café med fint fremmøde.

Organist Doris Sommerlund har planlagt
en workshop for kor lørdag d. 11.
september om formiddagen.

8. Kontaktperson, Orientering ved kontaktperson.



9. Sognepræsten. Sognepræsten orienterede. Nye
konfirmander er begyndt. Der er 23 p
holdet. Det tegner godt. Der er
hostgudstjeneste d. 19. september
10.30. Efter gudstjenesten er der
sandwich samt ol/vand, Hubertus
gudstjeneste afholdes 14. november kl.
19. Aftaler med brandværnsorkesteret og
De Sonderjydske Herredsblæsere er p
plads.

Sondag d. 31. oktober er der BUSK-
gudstjeneste med FDFerne. Denne
varetages af Signe Boje Sahner.

10. Byggeplaner.

a. Sognehus afslag

b. Kapel.
Ansogning indsendt igen, afventer svar

Der afholdes mode onsdag d. 18. august
for videre angående de to byggerier.

11. Personalerepræsentant,
Fraværende

12. Eventuelt.
Næste mode den 21. september 2021
Kl. 17.00 Kirke og kirkegrds syn

Lukket mode. Ja x Nej
Dagsorden 128-2021HN. Modet slut Kl. 20.55
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