Menighedsrådsmøde torsdag d. 12. marts 2015 kl. 19.00 i konfirmandstuen
Nr.
1.

Dagsorden
Godkendelse af dagsorden

Beslutninger

2.

Kort oplæg v/ Povl

Aflyses på grund af besøg vaf Tove.

3.

Intern kasserer/næstformand
Regnskabsfører Tove Carstensen deltager i
mødet.
Fælles el-indkøb i provstiet
Budgetønsker:
En prioriteret liste over arbejde på/omlægning
af kirkegården. Øverst står fast belægning på
indgangen fra Varnæssiden.
Udgift til nye varmerør – Flemming beregner.
Andre ønsker:
Rep. af orgel: tilskud søges fra 5%-puljen?

4.

Præsten
Bibeluddeling – nyt?
Britta og Povl arbejder med det praktiske i
forbindelse med bibeluddelingen.
Lutkoncert Ralf Jarchow
Sjæleringning om lørdagen

5.

Kirkegårds-/præstegårdsudvalget
1. Renovering af bagehus – afsluttet
2. Fast belægning på indgangssti fra
Varnæssiden

6.

Kirkeværge/graver

7.

Foredrag – rehabilitering i samarbejde med
Ældresagen og Felsted menighedsråd

8.

Projektor til kirken/Jacob - Povl

9.

Løbende aktiviteter
1. Gudstjenesteværksted – status
Povl/Kirsten. Næste møder: onsdag d.
8. april, onsdag d. 6. maj, onsdag d. 3.
juni, onsdag d. 8. juli – alle dage kl.
17.00-18.00. August: ferie.
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2. ”Kirken på landet” – konsulent Vita
Andreasen. Tema-/inspirationsdag til
efteråret – evt. i samarbejde med andre
menighedsråd fra TeamØst.
10.

Formanden
1. Møde team øst (Erfa-gruppe). Næste
møde onsdag d. 27. maj kl. 16.30-17.45
i Sognehuset i Felsted. Ref. fra mødet d.
24. februar – se vedhæftet fil.
2. Referat fra formandsmøde i provstiet d.
5. marts.
3. Velkomstfolder fra Aabenraa kommune

11.

Lys under pulpitur/Britta

12.

Kommende gudstjenester, møder, kurser,
aktiviteter og arrangementer
1. Tirsdag d. 17. marts kl. 16.00:
Kirkegårdsudvalgsmøde. Prioriteret
liste over omlægning af kirkegården.
Hvad kan vi selv – hvad skal vi have
hjælp til udefra?

Johnny, Frank, Sten og Kirsten deltager
(Nyborg).

2. Kirkegårdskonference d. 18. marts.
Frank, Johnny, Sten og Kirsten
deltager
3. Søndag d. 29. marts: Afslutning
minikonfirmander. Frokost i
konfirmandstuen for
minikonfirmander, forældre og
bedstforældre. Borddækning: Tove og
Kirsten, salat: Kirsten, pizza, tærter og
flutes: Tove, drikkevarer: Tove
4. Torsdag d. 8. april kl. 18.30:
Regnskabs- og visionsmøde. Emner:
Luther og ”Kirken på landet” - andre
forslag? Spisning: Evt. LaLinda –
Anne Marie spørger. Kirsten
annoncerer. Inviter andre foreninger til
mødet – evt. samarbejde en dag til
efteråret med spil i præstegårdshaven,
hvor bagehuset indvies og andre
foreninger kan byde ind med noget
andet.
5. Torsdag d. 9. april kl. 17.00: Syn på

Emner til provstiet:
Hvad hører under stift og hvad hører under
provsti? Kommandoveje.
”Kirken på landet”.
Bibeluddeling.
Kirketælling kontra tid brugt på sognearbejde.
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kirke/kirkegård og præstegård

Hvad kan provstiet tilbyde og hvad har vi af
ønsker til provstiet?
6. Torsdag d. 9. april kl. 19.00:
Fælles retningslinjer for arbejder udført på
Menighedsrådsmøde med deltagelse af provstiets kirkegårde – Jes vil orientere om
provst og provstiudvalgsmedlem.
vores kirkegårdsudgifter.
7. Torsdag d. 16. april kl. 19.00:
planlægningsmøde for 2015/16 i
konfirmandstuen. Personale og
frivillige inviteres. Boller m. pålæg og
lagkage. Kirsten sender invitationer
ud.
8. Torsdag d. 23. april kl. 13.00-16.00:
provstesyn (Kirsten Sønderby og Jes
Iversen)
13.

Udarbejdelse af personalehåndbog
Dorte og Sten – i venteposition.

14.

Eventuelt

MØDER:
Næste menighedsrådsmøde: Torsdag d. 9. april
kl. 19.00: menighedsrådsmøde med deltagelse
af provst og provstiudvalgsmedlem.
Inden mødet: Torsdag d. 9. april kl. 17.00: Syn
på kirke/kirkegård og præstegård
Tirsdag d. 17. marts kl. 16.00:
Kirkegårdsudvalgsmøde.
Onsdag d. 18. marts. Kirkegårdskonference:
Johnny, Frank, Sten og Kirsten er tilmeldt.
Onsdag d. 8. april kl. 18.30: Regnskabs- og
visionsmøde.
Torsdag d. 16. april kl. 19.00 i
konfirmandstuen: Planlægningsmøde for
2015-16:
Provstesyn 2015 i Aabenraa provsti
Torsdag d. 23. april 2015:
Varnæs sogn 13.00 – 16.00: Start ved Varnæs
kirke.
Menighedsrådet sørger for kaffe til deltagerne.
Majmødet skal flyttes til torsdag d. 21. maj kl.
19.00.

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