
LUMSÅS MENIGHEDSRÅD 
Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 3.8.2021 kl. 19.00 i Sognegården 
 
Dagsordenen: 
 
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt   
 
2. Formanden  
Der har været møde med Odden menighedsråd angående provsti sammenlægning. Mødet gik 
rigtigt godt og forløb i en god atmosfære. 
Geopark-arrangementet 17.6. forløb godt. 
Skt. Hans aften med Torkil Steinaa og døtre var en stor succes. 
Der var budgetsamråd den 24.6. 
Vi bør tjekke op på en række forhold på kirkegården samt at vedtægterne skal efterses. 
Kirkebladet er ikke blevet omdelt i Lumsås by i sidste uge. Men det skulle komme ud i denne uge. 
 
3. Præsten 
Det nye kirkeblad blev omdelt og div. Arrangementer blev gennemgået. 
Vi mangler stadig nærmere besked fra kirkeministeriet ang. Lempelse af restriktionerne pr. 1.8.     
 
4. Kontaktpersonen.  
Kontaktpersonen har haft et konstruktivt møde med graveren. En rækkeforhold på kirkegården 
blev drøftet. 
Kirkesanger Inga Overgaard har opsagt sin stilling pr. 30.11.2021. 
Vi er dækket ind med organister t.o.m. 21.11. 
Der er møde for kontaktpersoner i provstiet den 18.8.     
 
5. Kassereren 
Kvartalsrapport pr. 30.6. 2021 blev gennemgået. 
Vi har brugt lidt rigeligt, så det bør vi tage i betragtning i 2. halvår. 
  
6. Kirkeværgen 
Der har været tømrer og kigge på lågerne rundt om kirkegården. De skal ikke skiftes, men 
repareres. Tømreren kiggede også på vinduerne. Der skal en glarmester ud at kigge på dem. 
Kirkeværgen skal til kirkeværgemøde i Vallekilde-Hørve i slutningen af august.      
    
7.  Kommende aktiviteter 
Sommerkoncerten blev drøftet.  
Alt det praktiske angående Friluftsgudstjenesten 15.8. er ved at være på plads. 
På sogneudflugten den til Fredericia skal vi bl.a. se Trinitatis kirke, Christians kirken og Voldene. Vi 
spiser frokost på Kryb i Ly Kro.                                           
Reception 12.9. blev planlagt. 
 
8. Eventuelt. 
Kommende konfirmander blev drøftet. 
 
9. Næste møde 21.9. kl. 19.00. 
 
Sign.: Sten Hartung, Jesper Jensen, Jørn Nielsen, Jette Greve, Tom Andersen,  
Peter Hansen, Inga Overgaard. 



 
 


