Menighedsrådsmøde torsdag d. 18. maj 2017 kl. 19.00 i konfirmandstuen

Nr. Dagsorden
1.
Godkendelse af dagsorden
2.

Beslutninger

Hvordan vil vi være kirke – 10 minutters debat
til hvert møde.
Den fremtidsgodkendte folkekirke
Læs venligst det tilsendte – og tænk over den
10. megatrend, Fra planer til principper
Udvalg til behandling af den første megatrend
Fra mere til bedre bestående af: Mai-Britt,
Anne-Marie, Dorthe og Kirsten. Find en dato.

3.

Intern kasserer
Budget

4.

Præsten
Kirkekaffe
Bærbar computer/status

5.

Kirkegårds-/præstegårdsudvalget
Præstegård:
Status:
Muldvarpe

.

Parkering under kastanjetræer – armering sendes i udbud/status
Konfirmandstue: Ny computer
Kirke og kirkegård
Referat fra dagens kirkegårdsudvalgsmøde:
(adgangssti, salmebøger, kapel og graverhus
maling, oplagsplads – hegn og låge (provstiet
skal søges)).
Jernvinduer, lys i kor – der er bestilt besøg, når
der er konsulentrunde 2017 (uge 40).

Løn ny plantes?
Kalkning af kirken/status
6.

Kirkeværge/graver
Betaling for kirkebetjening ved begravelser for
ikke-folkekirkemedlemmer (Rise 5.000 kr.).
Have- og landskabsmesse d. 30. august i
1

Slagelse. Johnny, Frank og Kirsten deltager –
vil flere med?
Kirkegårdsvandring tirsdag d. 6. juni kl. 18.30
v/Løgumkloster kirke. Sidste tilmelding 30. maj.

7.

Britta: Aktivigdag

8.

Britta: Spørgeskema ”Kirken på
landet”/aktivigdag.

9.

Formand/kontaktperson
1. Referat fra personalemøde: Håndværkere
kun akut fredag (kirke – kirkegård).
Telefonisk IT-servicering.
Bænke i sideskib.
2. Vejkirke – serviceskilt forespørgsel
sendt d. 2.5.

10.

11.

Stiftets arrangementer om reformationen:
Fredag d. 2. juni:
Haderslev-mødet (se program på nettet), tre
steder i Haderslev.

.

Søndag d. 4. juni kl. 14.00 i Haderslev
Domkirke: Den fælles folkelige markering af
500-året for reformationen.
Der er bestilt 20 foldere hos stiftet – lægges i
våbenhuset, når de kommer.
Personalehåndbog/status – er udsendt til alle til
gennemsyn.
Revision af gaveliste

12.

Evaluering af Skærtorsdagsgudstjeneste og
Offentligt budget- og visionsmøde.

13.

Elektronisk referat – underskrives til
næstkommende møde som 1. punkt på
dagsordenen. Hvordan gør vi?

14.

Kommende gudstjenester, andre arrangementer
og møder
Møde for formænd og kirkeværger i provstiet
d. 29. maj kl. 19-21 på Folkehjem. Rolf og
Kirsten er meldt til.
Sommerfest – udvalgsmøde d. ??
Budget 15.000 kr.
Forestilling for skolen evt. ”Engle i kirken” se
tidligere tilsendte bilag
2

Særlige gudstjenester:
Torsdag d. 25. maj idrætsgudstjeneste kl. 12.30
på festpladsen.
Lørdag d. 28. maj i Felsted kirke – prædiken
v/Bodil Jørgensen.
Mandag d. 5. juni (2. pinsedag) kl. 10.00? ved
Søgård sø.
15.

Punkter til næste dagsorden
Skole/hjem-samarbejde – konfirmander(AnneMarie)

16.

Eventuelt

MØDER og andet:
Næste menighedsrådsmøder:
Torsdag d. 8. juni kl. 19.00
Torsdag d. 17. august kl. 19.00
Torsdag d. 14. september kl. 19.00

Sendt til: Mai-Britt J. Knudsen, Anne Marie Laier, Flemming Pedersen, Britta Leonhard, Johnny
Pedersen, Rolf Thiesen, Marie Mathiesen, Bente Kristiansen, Verner Reidel, Dorthe Bech, AnneMette Karstoft, Hjemmeside
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