
5) Kontaktperson:

Ansættelse af ny gravermedhjælper

Ansættelsesudvalget har haft samtaler med tre
udvalgte ansøgere og ansat Sascha Elsby, der bor i

Føllenslev. Hun har arbejdet 11 år som

an lægsga rtner. Ansættelseskontrakt skal

udarbeides, så hun kan begynde hos os fra 1. april.

6) Kirkeværger

A: Status Hjembæk

B: Status Svinninge

Det blev aftalt, at foretage syn den 8. maj kl. 11.00
til ca. L7.OO. Vi begynder i Svinninge.

A: Vi skal søge anlægsmidler til renovering af
kirkemuren i Hjembæk (sammen med Michael
Madsen). Kirsten kontakter Michael, og så skal vi
have fremskaffet tre tilbud. Vi vil spØrge Peter
Kristensen, Gislinge Mureren og NC-byg i Hjembæk.

Der er næsten ryddet til den nye urnegravhave.

Asbjørn har talt med Michael om gulvrenoveringen i

Hjembæk. De har aftalt, at tre af de nye fliser bliver
forsynet med et indridset symbol. Keramiker Bjarne
Puggaard i Favrbo vil blive spurgt, om han vil stå for
det. Asbjørn udformer symbolerne. Vivil anbefale
Michael Madsen, at vi får tilbud hos de samme tre
håndværkere som ved kirkemuren.

B: Elektriker Bjarne Willumsen tilbyder at opsætte
en ny og bedre belysning af kirketårnsuret for
2.000,- kr. + moms. Samme pris vil det koste at få
indsat en dæmper til de nye LED-pærer. Tårnuret
sættes i værk, mens vi afuenter, om vi har behov for
en lysdæmper.

7) Sognehus:

A: Skabe

B: Ekstra frostbox?

A: Vi afventer, at John kan være med og præsentere
nogle priser for indkøb eller hjemmebyg af skabe.

B: Vi vil fremover udleje Sognehuset uden at tilbyde
frostopbevaring.

8) Eventuelt:
Næste mØde: 19/3 Vært: Birgit

Vi synger 556: Nu hviler mark og enge

Ændring af menighedsrådsmød er: 29. okt. rykkes til
31. okt. * den 26. nov. rykkes til 28. nov.

Desuden flyttes den til 1. oktober planlagte

hverdagsgudstjeneste til 8. oktober.
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