Menighedsrådsmøde torsdag d. 11. oktober 2012 kl. 19.00 i konfirmandstuen.
Afbud: Povl
Nr.
1.

Dagsorden
Godkendelse af dagsorden

2.

Orientering fra intern kasserer

Bemærkninger

Fælles indkøb – pilotprojekt i provstiet
Orientering fra møde d. 12. september
Tilbud fra TDC
3.

Orientering fra præsten (Kirsten)
Bibel til alle – nyt og status
Konfirmandsamarbejde –
Glucksborg/Husum
Gudstjeneste d. 2. december
Bispevalg

4.

Orientering fra kirkeværge/graver
1. Materiale fra Orbicon – er det
taget i brug?
2. GIAs v/Johnny
3. ERFA-gruppemøde d. 2. oktober
2012 v/Johnny og Kirsten
4. Næste møde i ERFA-gruppen

5.

Menighedsrådsvalg: valgansvarlige:
Dorte, formand, Helle og Kirsten
Konstituerende møde. Kirsten indkalder.
Mødet bliver mandag d. 19. november kl.
18.30.

6.

Orientering fra formanden

1

1. Spørgeskema – diakoni (fra Stiftet)
2. Evaluering af gudstjeneste og
foredrag i samarbejde med
Grænseforeningen d. 7. oktober
7.

”Kirke for alle” – status efter mødet d. 27.
september v/Povl, Anne Marie og Kirsten
Læs venligst det udsendte referat.

8.

Gudstjenester eller andet, der kræver
menighedsrådets medvirken:
1. Lone Hertz d. 25. oktober kl. 19.00
Fra Johannesevangeliet
Foredragets titel:
”Det ny bud – I skal elske hinanden”
Aftale fra sidste møde:
Annonce i Lokalavisen uge 42
(Sønderborg og Aabenraa udgaver)
(Kirsten). Bente Staugaard fra JV
kontaktes – sammen med omtale af ”Bibel
til alle”.
Kirsten laver en ”plakat”.
Povl sørger for talerstol og snakker med
Johnny om lys i kirken og fakler. Der
serveres kaffe i sideskib og våbenhus
(Dorte, Anne Marie, Kirsten). Dorte køber
éngangskrus (termo). Kirsten: småkager.
Der tages ingen entré, men hvis man har
lyst til støtte projektet ”Bibel til alle” kan
man give et bidrag i skålen i våbenhuset.
2. Arrangement i kirken torsdag d. 15.
november 2012 kl. 19.00 med Birgitte
Arendt, Thorbjørn Larsen og Birthe
Møller.
Birgitte Arendt: vælg emne
Praktiske tiltag:
Annoncering – plakat
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Kaffe
Opstilling i kirken (kunst)
Fakler
9.

Kirkegårdens udvikling – mål og
hensigter v/Johnny, Flemming og Kirsten
Langsigtede mål:
Kortsigtede mål:
Græs
Flytning af bevaringsværdige gravsten
Aftale møde med kirkegårdsudvalget.

10.

Menighed møder menighed/Helle, Dorte

11.

APV/Anne Marie

12.

Evt.

Næste menighedsrådsmøde: torsdag d. 8.
november kl. 19.00 i konfirmandstuen
Konstituerende møde: mandag d. 19. november
kl. 18.30.
Decembermødet flyttes til d. 6. december.
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