Kl. 18.00 – Møde i gruppen ”Bibel til alle”

Menighedsrådsmøde torsdag d. 10. maj 2012 kl. 19.00 i konfirmandstuen.
Gæster: Marlys Uhrenholdt og Per Søgaard
Nr.
1.

Dagsorden
Godkendelse af dagsorden

Bemærkninger
Ekstra: mail fra Bente
Kirke & Kultur

2.

Orientering fra intern kasserer – budget

3.

Orientering fra præsten
Kirke & Kultur

4.

Orientering fra kirkeværge/graver
1. Materiale fra Orbicon – status
2. Svar på brev fra Aabenraa
Provstiudvalg/Thore Jensen (Kirsten)
3. Stander med kort over kirkegården
4. Takster pr. 1. juli 2012 – folder til
orientering - status

5.

Per Søgaard og Marlys Uhrenholdt:
Orientering om samarbejde.
Menighedsrådet:
Emner: Kan vi bruge de 100.000 kr. der er
sat til side til omlægning af kirkegården til
en ny traktor?
Lægmands-/tema-/hverdagsgudstjenester.
Oplæg til videre arbejde – hvem/hvordan
Bibeluddeling/gudstjeneste 1. søndag i
advent.

6.

Orientering fra formanden
1. Bibeluddeling – status – Lone
Hertz er bestilt. Birgitte Arendt –
se på kontrakt
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2. Menighed møder menighed status
3. Folder om Varnæs kirke
4. Møde i Povls sommerhus d. 16.
april – næste års program
fremvises
7.

5. Brev fra Christian Jørgensen
Gudstjenester eller andet, der kræver
menighedsrådets medvirken:
Kristi Himmelfarsdag, idrætsgudstjeneste
kl. 13.00. Kirken pyntes med syrener og
bøgegrene. Medvirken af forældre og
børn.
Besøg af menighed fra Glücksborg d. 13.
juni.
Grethe kontaktet – vil snakke med nogle
fra basargruppen

8.

Hjemmeside – status

9.

Kalkning af præstegård – Dorte - status

10.

Plejeplan/Flemming
Invitation til kursus tirsdag d. 19. juni

11.

Gas-/energipriser efter ophør af
fællesaftale/Anne Marie

12.

Evt.

Aktiviteter:
Der er sommermøde i præstegården d. 27. juni.
Underholdning: Torben Rasmussen, Husum.
Grænseforeningen har forespurgt om de kan
holde et efterårsmøde og gudstjeneste i Varnæs –
nærmere information sener.
Møder:
Bibeluddeling: torsdag d. 14. juni kl. 18 i
konfirmandstuen
Næste menighedsrådsmøde torsdag d. 14. juni kl.
19.
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Menighedsrådsmødet i september er flyttet til
tirsdag d. 11. september.
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