Menighedsrådsmøde torsdag d. 8. november 2012 kl. 19.00 i konfirmandstuen.
Afbud: Flemming, Johnny
Nr.
1.

Dagsorden
Godkendelse af dagsorden

2.

Orientering fra intern kasserer

3.

Orientering fra præsten

Bemærkninger

Personalemøder
Konfirmandsamarbejde –
Glucksborg/Husum/Varnæs
”Bibel til alle”, ”Kirke for alle” status
(evt. opfølgningsarrangementer i januar,
februar og/eller marts)
4.

Orientering fra kirkeværge
Materiale fra Orbicon – er det taget i
brug? Fungerer det tilfredsstillende?

5.

Præsentation af det nye menighedsråd i
kirkebladet/Dorte?

6.

Orientering fra formanden
1. Fordeling af høstoffer
2. Julegudstjenester – samarbejde
med andre sogne? (der er
gudstjenester: d. 23.-24.-25.-26.30. og 31.)
3. Danske sømands- og udlandskirker
4. Stiftsmagasin
5. Orientering fra Stiftet
6. Vejkirker
7. Julegaver
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7.

Evaluering – Lone Hertz

8.

Gudstjenester eller andet, der kræver
menighedsrådets medvirken:
Søndag d. 4. november: allehelgen
Torsdag d. 15. november 2012 kl. 19.00
med Birgitte Arendt, Thorbjørn Larsen og
Birthe Møller.
Forløb:
Salme: ”Hil dig frelser og forsoner”
1 time (19.00-20.00): Birgitte Arendt:
”Kærligheden tror alt, tåler alt, udholder
alt!”
½ time (20.00-20.30): kaffepause, se på
kunst i kirkerummet
½ time (20.30-21.00): Thorbjørn Larsen:
Bibelhistoriske salmer.
Praktiske tiltag:
Annoncering – plakat -> OK
Kaffe: Helle, Anne Marie og Kirsten
Fakler, lys i kirken osv.: Johnny
Opstilling af kunst i kirken
Organist
Søndag d. 2. december 1. søndag i
advent. Gudstjeneste med Marlys
Uhrenholdt
Onsdag d. 5. december kl. 14.
Adventsmøde for ældre i kirke og
præstegård. Starter med gudstjeneste kl.
14.00 – herefter kaffebord og
underholdning i præstegården.
Søndag d. 9. december kl. 16.00. Vi
synger julen ind.

9.

Goddag/farvelaften d. 19. november med
nyt og gammelt menighedsråd
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Underskrift - menighedsrådsløfte
Konstituering
Suppleanter opfordres til at deltage i
møderne?
07.03.13 Nicolai-Huset, Sct. Nicolai
Gade 21, 6200 Aabenraa – kursus for
kontaktpersoner
10.

Menighed møder menighed/Helle

11.

Evt.

Næste menighedsrådsmøde: torsdag d. 6.
december kl. 19.00 i konfirmandstuen.
Farvel og goddag og konstituerende møde:
mandag d. 19. november kl. 18.30 i præstegården
og konfirmandstuen.
Kirkegårdsudvalgsmøde onsdag d. 21. november
kl. 15.00.
ERFA-gruppe-møde d. 4. december kl. 17.00 i
Felsted.
Adventsmøde i kirke og præstegård: onsdag d. 5.
december.
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