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Menighedsrådsmøde
Torsdag den 28. februar 2019 kl. 18:15 i Ebeltoft Sognegård
Fraværende: Grethe Krølner, Dan Andersen, Mogens Fokdal, Peter Vibe, Karen Sunds,
Emilie Blåberg Andersen, Andrew Sayers

Dagsorden

Protokol

A Beslutninger:

A Beslutninger:

B Orienteringer:
1. Nyt fra formanden

Per Norup Koch orienterer om, at
præstetavlerne opdateres snarest.
Der kommer ny kopimaskine om 14 dage,
hvor leasingkontrakten løber over 5 år.
Årsregnskabet er så småt ved at være
færdigt.

2. Nyt fra præsterne

Maria Sønderby orienterer om
fastelavnsgudstjenesten i Dråby kirke på
søndag, hvor en stor flok frivillige har
arrangeret tøndeslagning i børnehaven,
Dråbitten. Kirken giver fastelavnsboller og
drikkevarer.
Der er mange dåb og bisættelser for tiden.
Heidi Bisgaard og Maria Sønderby
orienterer om, at der er stor efterspørgsel
på special-gudstjenester, bl.a. en 4. maj
befrielsesgudstjeneste kl. 18.30 i Ebeltoft
kirke. Dagen efter er der konfirmation,
hvorfor det godkendes, at gudstjenesten i
Dråby kl. 9.30 aflyses.
Der er også forespørgsel på
pinsegudstjeneste på Fregatten, da der er
mange skibe fra Færøerne i Ebeltoft. Maria
Sønderby har kontakt med Fregatten.
Babysalmesang er meget efterspurgt og et
nyt hold er nu startet op igen med Heidi
Bisgaard. Der er p.t. 9 tilmeldte.
Der efterspørges også sang for større børn.
Black Friday, som jo er en stor indkøbsdag
trænger til et modstykke. Dagen falder
sammen med julefesten. Gudstjeneste kl.
17.00. Julefest kl. 18.30.
Aktivitetsudvalget har udarbejdet en liste
over interessante foredragsholdere, bl.a.
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Charlotte Rørth. Da foredraget er temmelig
dyrt, bliver det et fælles arrangement med
Tirstrup-Rosmus-Hyllested-Fuglslev Sogn.

3. Nyt fra udvalgene

Kurt Hansen orienterer om, at
varmeanlægget i Dråby nu er færdiggjort,
testet og kører som det skal.
Arkitekten udarbejder forslag til renovering
af præsteboligen på Grønningen. Forslaget
forventes fremlagt på næste møde i Det
Stående Udvalg.
Dækstenene til trappen ved Ebeltoft kirke er
ankommet til Danmark fra Italien, men de er
ikke skåret til endnu.
Hans Berg tilføjer, at olietanken ved Dråby
kirke skal graves op. Arbejdet forventes
udført den 18.-19. marts.
Ronald Pedersen orienterer om, at Kurt
Hansen har lagt information vedr.
sorggrupper på hjemmesiden.
Det overvejes bl.a. at indrykke en helside i
Ebeltoft Folketidende flere gange i løbet at
året i stedet for at udgive Det Sker.
Der ønskes frivillige til uddeling af Kirkenyt
forskellige steder i Ebeltoft.
Der skal også laves en Facebook-side.

C Kirkens liv og vækst:
4. Evt. evaluering af aktiviteter siden sidste
møde.

D. Eventuelt:

Det var en fremragende koncert med
Goldschmidt og Astner.
Julegudstjenesterne for børnehaverne har
fået stor ros fra Lærkehusets bestyrelse.
Hans Berg nævner den gamle og forfaldne
præstebolig og foreslår at kontakte
kommunen for at få gjort noget ved det.

