Menighedsmøde i Drejø sogn
8. oktober 2021

Dagsorden :

1. Regnskab for 2020 og budget for 2022.
Formanden bød velkommen og orienterede om regnskabet for 2020
og budgettet for 2022. Til et spørgsmål om MR kan samarbejde med
andre foreninger i sognet, blev der svaret ja. Man er også meget
velkommen til at hjælpe med at finde foredragsholdere el. musik til
MR’s arrangementer

2. Beretning om menighedsrådets arbejde.
Rådsmedlemmerne fortalte om rådets arbejde. Kirkeværge Johs
Madsen gav udtryk for at det er op ad bakke at få fat i håndværkere,
dog er det lykkedes at få en murer til Drejø i uge 43 til fugning af
nord og øst gavlene på præstegården. Projekt stendiger ved Drejø
kirkegård har været længe undervejs, Nationalmuseet stiftet og
provstiet skal give deres accept. Forhåbentlig kan arbejdet
påbegyndes i 2022. Når stendigerne er færdige bliver et nyt
staudebed etableret. Læsekredsen er godt i gang, med stort
fremmøde. Klovne/bedstedagene blev afviklet med en ny
generation af børnebørn. Præstegårdsjorden er blevet forpagtet ud
for en ny 5-årig periode.

3. Orientering om rådets planlagte virksomhed i 2021.
Luciagudstjeneste i kirken med Øernes julemiddag i
forsamlingshuset d. 4. december Adventsmøde d.10. december i
forsamlingshuset med ’Årets Ring’ foredrag og sang. På Skarø er der
planer om at lave en sti fra kirkelågen hen til kirkedøren. Der er valg
til menighedsrådet til september 2022 for en 2-årig periode. Næste
menighedsmøde bliver i marts el. april 2022. Måske med en
foredragsholder, måske en lørdag kl. 12.15-16.00 med en frokost.
Edith og Britta vil gerne være med til at arrangere. Forslag til næste
studietur: Sprogø og Nyborgslot. Forslag til næste sogneudflugt:
Gerne et Besøg på Ærø

4. Ris og ros fra de fremmødte.
Stor ros til Ursula, der holder kirkegården så fint. Ros til MR for
arbejdet med alt det nye arbejde der er pålagt menighedsrådet.
Ris: Er studieturen ikke for ekstravagant med fin middag osv. Kunne
pengene ikke være brugt på anden og bedre vis?
Kommentar: For flere år siden frasagde man sig i MR de penge, der
er sat af til rådsmedlemmer og til den bygningssagkyndige til det
årlige kirkesyn. Man valgte at overføre de penge til en studietur eller
et andet lignende arrangement, som altid vil have både et fagligt, et
kulturelt og et socialt indhold.

5. Eventuelt.
Ikke noget til dette punkt.

