Referat fra Frøslev-Mollerup-Outrup-Dragstrup menighedsråd
Onsdag den 9. december 2020 kl. 18.30 i konfirmandstuen, Elsøvej 250, Frøslev
Navn
Anders Holmgaard
Anni B. Nørgaard
Bodil Pedersen
Erik Nør Bech
Hanne Ringgaard
Henrik Jørgensen

Afbud

Afbud
Leo Sørensen
Marie Back
Niels Bech
Peter Noer
Arne Silkjær

Dagsorden
Velkomst: ved Anders Holmgaard. Oplyste om vigtigheden af at man føler sig tryg i fællesskabet ved MRmødet. Hvad gør vi hvis der kommer mange til dette offentlige møde? Ser tiden an.
1. Godkendelse af dagsorden
Fremadrettet sender man punkter der ønskes behandlet på mødet til formanden, senest en uge før MR
mødets afholdelse.
Fremadrettet bliver dagsorden udsendt sammen med de forskellige bilag og med punkter til de
enkelte udvalg.
Dagsorden med bilag sendes til alle senest en uge før mødet.
Dagsorden blev godkendt.
2. Salg af to engparceller i Dragstrup
Der er over 5 ha. Der er lavet en officiel udbudsrunde, som der er kommet en forespørgsel. Tidligere
er der et mundtligt tilbud på køb.
Anders fortalte at salget af jorden gerne skulle være med til at finansiere den nye klokkestabel i
Dragstrup. Der står penge som er bundet i Frøslev Mollerup Sparekasse og stiftet, disse skal også
med i finansieringen. Folkene i Dragstrup glæder sig til at der kommer klokkeringning igen.
MR besluttede at Niels og Henrik bemyndiges til forhandle den bedst mulige pris på jordlodden.
3. Indkøb af Højskolesangbogen
Der tænkes på at de bruges til de mere folkelige arrangementer, hvor vi normalt har været ude og
låne. MR besluttede at der indkøbes 30 sangbøger og en melodibog til pastoratet. Peter køber.
4. Tilskud til diverse hjælpende organisationer.
En henvendelse fra en medarbejder om støtte til Dansk Armeniermission. MR ser det ikke som deres
opgave at give støtte af den opkrævede kirkeskat til dette arbejde.
MR støtter lokalt kirkeligt arbejde som spejder, ældreklubben og kirkehøjskolen.
5. Juleaften
Der er sat 4 gudstjenester på programmet. Det ene som friluft på skolen. Der skal søges om tilladelse
hos provst og i stiftet. MR besluttede at man i stedet laver gudstjenesten i Frøslev kirke med højtalere
på kirkegården pga. forsamlingsforbud m.v. Herved kan man stå udenfor og følge med.
Alle julegudstjenesterne bliver holdt i kirkerne udelukkende med sang fra kirkesanger. Menigheden
sidder ned under hele Gudstjenesten. Kirkesangerne skal selvfølgelig være indforstået med forløbet.
Ændringen ang. Frøslev skal fremgå af bl.a. hjemmeside og borgerforeningen m.v.
6. Status for Julebude med hilsen til ældre samt digitale tilbud i forbindelse med højtiden
2. s. i advent, var der efter Gudstjenesten julebude rundt med en lille hilsen i Frøslev-Mollerup
borgerforenings område. Dette var et større samarbejde mellem Frøslev & omegns borgerforening,
ældreklubben og kirken samt lokale sponsorer. En god dag, hvor man fik hilst på mange af borgere i
området.
Link til juleevangeliet fra folkekirken sættes på hjemmeside og Face Book:
https://www.folkekirken.dk/aktuelt/video/videoer/juleevangeliet-fortalt-af-brn

7. Varmepumpe i præstegården!
Peter nævnte et tilbud der var fremkommet om en luft til luft anlæg koblet på det genvindingsanlæg
der er installeret i forbindelse med for høje Radon målingerne i huset. Men firmaet har taget det af
programmet. Men vil vende tilbage med nyt når det bliver aktuelt.
Man skal være opmærksom på at det er dyrt at køle, men fordelen er ved varmen. MR skal også være
sikker på at det er OK i forbindelse med fjernvarmen i huset. Punktet udsat til en anden gang.
8. Nyt fra præsten, m.fl.
Peter: Der er ikke så meget nyt. Da aktiviteterne ikke er så mange pga. covid19 restriktionerene.
”Skjult nød” som præster kan henvise til for værdigt trængende. Der er endnu ikke fremkommet
nogen ansøgninger til det.
Konfirmander er engagerede og øver hjemme m.v. Har to ekstra konfirmander til foråret.
Skriver i øjeblikket på en afhandling i forbindelse en Master eksamen, kan bruges i forbindelse med
sorggrupper og det samtaler præsten har normalt.
Kontaktperson Leo: Ros til personalet for nu er kontaktpersonen med på cc. ang. medarbejdere og
arbejdstider m.v.
Aktivitetsudvalg: Se. Medfølgende referat fra aktivitetsudvalgets møde.
Der skal ikke serveres gløgg m.v. til syng julen ind. Der bliver heller ikke servering ved
nytårsgudstjenesten nytårsaften.
Medarbejderrepræsentant Arne:
Nye mikrofoner til opgradering af lydudstyr. MR bevilliger en beløbsramme 10.000,- kr.
Spritdispendere til kirkerne. MR indkøber spritdispendere ved Karby biobrændsel til alle kirkerne.
Forespørgsel fra ”Julevenner.dk”? MR siger ja til at sætte det på hjemmesiden.
Kirkeværger:
Dragstrup Niels: et spørgsmål om begravelse uden at være medlem af folkekirken. Bodil
undersøger priser.
Lapidarium skal holdes vildt og pænt fra 1. jan. Og der er taget hånd om lågerne til kirkegården,
Niels sørger for at få et tilbud hjem og aftaler med formand og kasserer om udførelse. De nye låger
skal laves og males, så det forhåbentlig er klar i løbet foråret.
Frøslev: Lamper ved præstegården springer pærerne jævnligt. Det bringes i orden, elektriker er
orienteret, kommer og udbedrer fejl og mangler.
9. Eventuelt
Kirken og skolen. En ide om at kirken skulle leje et kontorlokale. Anders, Bodil og Arne er tovholder
på det videre forløb i samarbejdet omkring brug af skolen.
MR vil have drøftelse om fremtiden gudstjeneste med på dagsorden til næste.
MR besluttede at MR-møder starter med en salme og slutter med et Fadervor.
10. Dato for næste møde: ons. 6. jan. 2021 kl. 18.00. med spisning, selve mødet starter 18.30.
Sådan nogenlunde forstået: Arne Silkjær.

