Menighedsrådsmøde onsdag d. 11. september 2013 kl. 17.00 i konfirmandstuen.
Afbud: Johnny, Jacob
Nr. Dagsorden
1.
Godkendelse af dagsorden
2.

Bemærkninger

Intern kasserer
Budgetmøde
Valg til provstiudvalg

3.

Status (kirkeværge):
Manglende betalinger – kirkegård
Takstregulering og manglende varenumre 2014 - GIAs
Forpagtningsaftale
Nyplantning af stauder
Hjælp til grandækning
Præsten
Turen til Husum med konfirmanderne
Konfirmandsamarbejde –
Husum/Varnæs/Ødsted
Status efter cykeltur med konfirmander
DSUK – hjælp til at sælge lodsedler –
status – status efter forældremøde

4.

Konfirmandbibler - status
Kirkeværge/graver/kirkegårdsudvalg
Nedgang til den nye kirkegård –
omlægning af trin: Vi skal have arbejdet
udført eksternt.

5.

Referat fra mødet om Bibeluddeling d. 5.
september

6.

Skærm/lyd til kirken/Britta
Kontakt med stiftet: svaret er vedhæftet
Rise kirke: Jes Jessen Iversen: Ja, vi har
en projektor i kirken. Jeg syntes i skal
komme forbi kirken og se hvor den sidder
den er meget skjult, og det virker ret godt.

7.

Gaveliste – Anne Marie
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8.

Konsulentrunde – forslag:
Povl: Tindåbsfad
Britta: Skærm i kirken, fugt

9.

Formanden
1. Babysalmesang – evt. samarbejde
med Felsted
2. Korstævne Brandbjerg Højskole
3. Whiteboardtavle med nodelinjer
4. Kort referat fra Stiftsdag
5. Rengøring af tangenter og gulv
under spillebord
6. Kirkeåret – hvor er vi henne vises ellers siges i kirken
7. Emner til kirkebladet

10.

Kommende møder, kurser, aktiviteter og
arrangementer
1. Temagudstjeneste d. 3. november
– referat fra mødet d. 3. september
2. Foredrag i oktober med Nis
Boesdal/Britta (Biblens gode
historier og den måde vi møder
dem på i det moderne samfund.)
Pris: 10.400 kr. + kørsel fra
Hadsten.
3. Lysgudstjeneste d. 2. februar finde
mødedato: Helle fra børnehaven
vil gerne deltage i næste møde.
4. Bibeluddeling – finde ny dato

11.

Gudstjenester eller andet, der kræver
menighedsrådets medvirken
1. Høstgudstjeneste d. 15.september:
Skolens deltagelse?/Dorte, kaffe:
Birthe, auktionarius: Sigrid,
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opslag: Kirsten
2. Koncert: ”Kirkemusik året rundt”
d. 28. september kl. 16.00
Koret kommer fredag d. 27/9 kl. ca.
14. Frokost i konfirmandstuen.
Herefter indkvartering på Bovrup kro.
Kl. 17.30: øve i kirken
Kl. 19.00 varm mad i konfirmandstuen
D. 28/9:
kl. 13.30 frokost i konfirmandstuen
Øve i kirken fra kl. 15.00. Vil gerne
have en kop kaffe i sideskibet inden
koncerten.
Lidt snak og lidt at drikke efter
koncerten.
Kl. 18.30: varm mad i
konfirmandstuen
Kl. ca. 20.00 retur til Bovrup
Bænkerækker fjernes.
12.

Venskabsmenighed – status

13.

Glasmontre til våbenhuset/Kirsten

14.

Urner i staudebed/Britta

15.

Kontaktperson/Dorte
Lønforhandling/organist
Børneattester
Evt.

15.

Næste menighedsrådsmøde torsdag d. 10. oktober
kl. 19.00.
Møde med Povl, Anne-Mette og Kirsten om ”Vi
synger julen ind” d. 13. september kl. 15.30.
Ny styringsstruktur for folkekirken. Torsdag d.
12. september: Debatmøde på hotel Norden i
Haderslev kl. 19.00-21.30
Oprydning i skabe i konfirmandstuen:
Onsdag d. 18. september
Torsdag d. 3. oktober
Tirsdag d. 29. oktober
Torsdag d. 21. november
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Menighedsrådsmøde december: Mødet flyttes til
tirsdag d. 10. december kl. 19.00 på grund af
koncert med Aabenraa Motetkor d. 12. december.
.
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