Menighedsrådsmøde tirsdag d. 11. september 2012 kl. 19.00 i konfirmandstuen.
Nr.
1.

Dagsorden
Godkendelse af dagsorden

2.

Orientering fra intern kasserer

Bemærkninger

Budgetsamråd
Fælles indkøb – pilotprojekt i provstiet
Tilbud fra TDC
3.

Orientering fra præsten
Projektor til konfirmandstuen - status
Bibel til alle –
Fonde – status
Den danske kirke i Husum –
venskabsmenighed
Konfirmandsamarbejde - Glucksborg

4.

Orientering fra kirkeværge/graver
1. Materiale fra Orbicon – er det taget i
brug?
2. Orientering om ”Praktisk håndbog” og
plejeplan. Er vi så langt, at
menighedsrådet kan gennemgå den?
3. Skimmelsvamp i orgel
4. Græs på tomme gravsteder
5. GIAS

5.

Menighedsrådsvalg: valgansvarlige:
Dorte, formand, Helle og Kirsten
Status efter orienterings- og
opstillingsmøde
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6.

Orientering fra formanden
Fælles blad
Møde d. 27. september med/for alle i
sognet til drøftelse om fremtidens kirkeog gudstjenesteliv.
Lægmandslæsere

7.

Gudstjenester eller andet, der kræver
menighedsrådets medvirken:
Søndag d. 23. september.
Høstgudstjeneste/familiegudstjeneste med
medvirken af børn fra 0-te klasse og med
efterfølgende auktion og kaffe.
Johnny, Lis og Frank pynter kirken.
Grænseforeningen: søndag d. 7. oktober
til gudstjeneste, herefter spisning i
konfirmandstuen (maden betales af
menighedsrådet, drikkevarer købes) og
efterfølgende foredrag (Livsvisdom i
gamle ordsprog). Kaffe. Afslutning
forventes kl. ca. 13. Efter aftale med
Grænseforeningen sættes en skål op, hvor
der kan lægges et beløb til det danske
kirkearbejde i Sydslesvig – dette er i
stedet for betaling for maden (et ønske fra
Grænseforeningen).
Mad er bestilt til 40 personer (tærte og
laks)
Povl: drikkevarer
Kirsten: småkager
Lone Hertz d. 25. oktober kl. 19.00

8.

Hjemmeside/Kirsten

9.

Menighed møder menighed/Helle, Dorte

10.
11.

APV
Evt.

Næste menighedsrådsmøde: torsdag d. 11.
oktober kl. 19.00
Møder: Fremtidens kirke- og gudstjenesteliv –
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kirke for flere: torsdag d. 27. september kl. 18.30
– menighedsrådet giver lidt at spise (er bestilt til
25 personer, Povl: drikkevarer, Kirsten:
småkager).
Bibeluddeling: tirsdag d. 11. september kl. 18 i
konfirmandstuen
Decembermødet flyttes til d. 6. december.
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