Menighedrådsmøde
Tirsdag d. 10.09 2019 kl. 19.00
sognehuset

Dagsordentekst

DAGSORDEN:
1 Indledning.
2

Opsamling

Protokollat

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

Gennemgang af referat fra seneste
møde.

3
4

Godkendelse af dagsorden.
Snak om Gudstjenesten
Læs første afsnit af pjecen
”Gudstjeneste”, som blev udleveret på
sidste menighedsrådsmøde.
Vi gennemgår spørgsmål der hører til
afsnittet.

5

Samarbejde med Flade-Gærum.
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Fremtidens menighedsråd

Flade-Gærum inviterer til et fælles
menighedsrådsmøde tirsdag d. 24. sept.,
hvor der skal snakkes samarbejde.
Hvilke emner ønsker vi bragt på banen?

I 2020 er der menighedsrådsvalg, hvor
ser du dig selv om godt et år. Er du
tilfreds med den opgave du har i
”Rådet”?
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Kalendertjek

Dagsorden godkendes.
Tekster, som er i et mere nutidigt sprog. Mange
har svært ved at forstå det, som bliver læst.
En fornuftig blanding mellem nye og gamle
salmer, det velkendte betyder noget.
En ”let” salme/postludium at slutte af med.
Nye tiltag kan introduceres for menigheden,
gerne med evaluering efterfølgende.
Konfirmander og deres forældre kan spørges om
deres mening om gudstjenesten.
Kirke-kulturmedhjælper.
Fælles sogneaftner.
Kor.
Venskabsmenighed.
Lis, Ilse, Lissy, Hanne og Vibeke ønsker ikke
genvalg.
Der skal laves et stykke benarbejde for at få
nye medlemmer.

Arrangementerne kører efter planen.

September:
15. Høstgudstjeneste
18. Sogneaften
21. Dåbsarrangement
Oktober:
7. Hyggecafe
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Til Orientering
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Postkassen
Præst
Kirkeværger
Kasserer
Kontaktperson
Mødeudvalg
Aktivitetsudvalg
Medarbejderrepræsentant
PR

a.
Tak for støtten til Sømandskirken.
b.
Der er afholdt konfirmandlejr med 21 positive
unge mennesker.
Tidspunkter for konfirmationerne bliver meldt ud
snarest.
c.
Klokken i Kvissel er snart på plads igen.

Ansv.

Luftkanal ved orglet er lavet. Den skal males ved
lejlighed.
Tagkonstruktionen i Præstegården og loftet i
Skærum kirke skal sprøjtes mod borebiller.
Div. Små maler arbejder skal planlægges.
d.
Vi har modtaget 164.000 fra stiftet. 70.000 til
fugning er også på kontoen.
e.
Personalemøde-MUS-APV, den 4/10 kl. 11 i
Sognehuset.
f.
Sogneaften den 18.
g.
Høstgudstjeneste den 15.
h.
Helle har fået henvendelse ang. forbud mod
rygning på kirkegården. Det er taget til
efterretning.
Der skal laves en ny infotavle ved Kvissel kirke.
Vi skal have arbejdet med at sætte alarmer op
på vores bygninger i gang.
Der skiftes hæk i Kvissel fra næste uge.
Der er indkøbt ny plæneklipper.
i.
Der er deadline til annoncen onsdag kl. 12.00
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Evt.

Tak for sidst til det udvalg, som havde
arrangeret ”udflugt”, det var en rigtig god
aften.
Næste møde den 8/10.
Oprydning efter møde: Vibeke og Christian.

