MENIGHEDSRÅDSMØDE
Tirsdag d. 13.02 2018 kl. 19.00
I Sognehuset
Dagsordentekst

DAGSORDEN:
1 Indledning
2

Opsamling

Protokollat

Ansv.

Tilstede: Torben, Jens, Ilse, Lis, Arne, Hanne,
Elsebeth, Vibeke.
Afbud: Lissy, Christian, Bo.
Referatet godkendes.

Gennemgang af referat fra seneste møde

3
4

Godkendelse af dagsorden
Vision 2018
Vi skal have samlet op på visionsdagen,
med henblik på at få udformet en
brugbar vision.

5

Sognemøde
Der skal lægges en slagplan for
sognemødet d. 28. feb.

6

PR
En snak om bedre udnyttelse af vores
annonce i lokalavisen.

7

Ansøgninger:

Dagsordenen godkendes.
Vores fokusområder blev:
• Børnefamilier.
• Diakoni-sorggrupper-besøgstjeneste.
• Sammenskudsgudstjenester.
• Folkelige arrangementer i Sognehuset.
• Mere synlighed gennem presse og
sociale medier.
Sammenskrivningen godkendes og underskrives
på næste møde.
Der annonceres for mødet i lokalavisen.
Beretning om aktiviteter fra de forskellige
udvalg, præst, økonomi, kirkeværger og
formand.
Ilse laver lagkager.

TC

TC

Husk at melde ind til Vibeke når der er specielle
arrangementer. Deadline til næste uges lokalavis
er onsdag kl. 12.00
Vi kan sagtens fylde annoncen ud med andet og
mere end gudstjenester.
Vi giver 1000 kr. til hver.

A: Hospice Vendsyssel (vedhæftet)
B: Festivaltelt (se DAP)

8

Besøg fra Tripoli
Nedsættelse af et "besøgsudvalg"

9

Menighedsrådsudflugt
Fastsættelse af tid og udvalg

Der kommer formentlig 4 personer. Det endelige
tidspunkt kommer senere.
Udvalget består af: Arne, Torben og evt.
eksterne medlemmer.
MR-udflugt: (MR, ansatte, ledsagere)
10/6 18
Udvalget består af: Hanne, Christian, Torben.
Ældreudflugt:
6/6 18
Udvalget består af: Bo, Lissy, Arne, Lis.

TC, AH

10 Til Orientering
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

11 Evt.

Postkassen
Præst
Kirkeværger
Kasserer
Kontaktperson
Mødeudvalg
Aktivitetsudvalg
Medarbejderrepræsentant

a.
Invitation til Årsmøde i distriktsforeningen i
Abildgård kirkecenter den 26/2 kl. 19-21.30
Sidste tilmelding den 15/2 til Torben
Tilmeldte: Elsebeth, Torben….
b.
Der er blevet afholdt orienteringsmøde med
konfirmandernes forældre. Der er 22
konfirmander.
6/3 er der besøg fra Folkekirkens nødhjælp hos
konfirmanderne. 8/4 kl. 10.00 er der
gospelworkshop for konfirmander i Sognehuset.
Kl. 14.00 er der koncert i Aasted kirke.
c.
Der er blevet afholdt løbende byggemøder i
Skærum og arbejdet kører efter planen.
Kirkegårdsudvalget holder møde fredag den
16/2. Vi er blevet bevilget 185.000 kr. til
opsætning af højtalere i alle tre kirker. Der skal
indhentes tilbud på omfugning af Sognehuset.
Beplantning og lys ved Sognehuset skal
behandles som et punkt på næste møde.
Reparation af kalk i Kvissel kommer til at koste
11.500 kr. Vi kan låne kalken fra Skærum kirke
mens den er lukket.
d.
Sparnord-fonden har givet afslag på at give
penge til vores udsmykning af Sognehuset.
Vendsyssel Sparekasse har ikke meldt tilbage
endnu.
e.
Helle Sulbæk er ansat som kirkesanger.
f.
Elsebeth har lavet regnskab for sidste års
arrangementer.
Den 14/2: Fortællinger fra Etiopien.
Den 14/3: Vi synger forårssange.
g.
Familiegudstjeneste med spejderne den 27/2. kl.
17.30
Påskearr. med 5. klasse skal aftales med skolen.
Påskefrokost med lotteri den 2/4 efter
højmessen i Aasted kirke. Overskuddet går til
flygtningebørn i Libanon. Menighedsrådet
fordobler beløbet.
h.
856 kr. fra juleindsamlingen er sendt til
Børnesagens fællesråd.
Næste møde den 13/3 kl. 19.00
”Kaffehold” til næste møde: Jens og Ilse.

