Menighedsrådsmøde torsdag d. 9. april 2015 kl. 19.00 i konfirmandstuen
Syn på kirkegård, kirke og præstegård kl. 17.00-18.30 – herefter spisepause
Afbud: Dorte
Nr. Dagsorden
0.
Besøg af provst Kirsten Sønderby og
næstformand i provstiudvalget Jes Iversen

Beslutninger

Emner:
Fælles retningslinjer for arbejder udført på
provstiets kirkegårde – orientering v/Jes
Iversen.
Hvilke opgaver hører under henholdsvis stift
og provsti? Kommandoveje.
”Kirken på landet”.
Bibeluddeling.
Kirketælling kontra tid brugt på sognearbejde.
Hvad kan provstiet tilbyde og hvad har vi af
ønsker til provstiet?
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Kort oplæg v/ Povl

3.

Intern kasserer/næstformand

4.

Præsten

Aflyses på grund af besøg af provst og
provstiudvalgets næstformand.

Evaluering af påskens gudstjenester
5.

Kirkegårds-/præstegårdsudvalget
1. Renovering af bagehus –
afleveringsforretning/Flemming
2. Referat fra kirkegårdsudvalgsmødet:
bl.a. fast belægning, nedlæggelse af
gravsteder, oprettelse af nye urne/alm.
gravsteder i plæne, græs
3. Kalkning af kirken/Povl
4. Nye varmerør/Flemming

6.

Kirkeværge/graver
Debitorsaldoliste

7.

Julehjælp og anden støtte – økonomisk eller
materiel

8.

Kort opsamling fra syn inden
menighedsrådsmødet
1

9.

Løbende aktiviteter
1. ”Kirken på landet” – konsulent Vita
Andreasen. Tema-/inspirationsdag til
efteråret – evt. i samarbejde med andre
menighedsråd fra TeamØst.
Vi vil søge initiativpuljen om penge til et
forhåbenligt sognegrænseoverskridende
projekt ”Kirken på landet”. Der er ikke sat
nogen tidsfrist før ansøgning, så vi afventer
svar fra de andre menighedsråd i TeamØst.
Kirken på landet, som en del af
civilsamfundet. Midtvejsseminar (startet i
Løgumkloster 2014). Invitation til Kirsten.

10.

Formanden
1. Kort fra kirkegårdskonferencen d. 18.
marts i Nyborg
2. Kaffemaskine
3. Skab i våbenhus
4. Olietank på adressen Varnæs Kirkevej
20
5. Opsamling fra regnskabs- og
visionsmødet d. 8. april
6. Arbejdsgruppe i provstiet: Det gode
menighedsrådsarbejde. Hvad forbinder
menighedsrådet med ”det gode
menighedsrådsarbejde”?

11.

Lys under pulpitur/Britta

12.

Kommende gudstjenester, møder, kurser,
aktiviteter og arrangementer
1. Torsdag d. 16. april kl. 19.00:
planlægningsmøde for 2015/16 i
konfirmandstuen. Personale og
frivillige inviteres. Boller m. pålæg og
lagkage. Deltagerantal.
2. Torsdag d. 23. april kl. 13.00-16.00:
provstesyn (Kirsten Sønderby og Jes
Iversen). Evt. ”hængepartier” fra
sidste syn? Kaffe i konfirmandstuen.

13.

Udarbejdelse af personalehåndbog
2

Dorte og Sten – i venteposition.
14.
15.

Børneposer i kirken/Britta
Eventuelt

MØDER:
Næste menighedsrådsmøde: Torsdag d. 21.
maj kl. 19.00
Torsdag d. 16. april kl. 19.00 i
konfirmandstuen: Planlægningsmøde for
2015-16
Provstesyn:
Torsdag d. 23. april 2015:
Varnæs sogn 13.00 – 16.00: Start ved Varnæs
kirke.
Menighedsrådet sørger for kaffe til deltagerne.
Gudstjenesteværksted:
Næste møder: onsdag d. 6. maj, onsdag d. 3.
juni, onsdag d. 8. juli – alle dage kl. 17.0018.00. August: ferie.

Sendt til: Povl Callesen, Anne Marie Laier, Dorte Fenn-Hansen, Flemming Petersen, Britta
Leonhard, Lars Bruun Jørgensen, Johnny Petersen, Sten Kruse, Jacob Bech Jensen, Varnæs kirkes
hjemmeside.
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