Menighedrådsmøde
Tirsdag d. 12.02 2019 kl. 19.00
sognehuset

Dagsordentekst

DAGSORDEN:
1 Indledning
2

Opsamling

Protokollat

Ansv.

Tilstede: Torben, Jens, Arne, Lis, Lissy, Ilse, Bo,
Helle, Vibeke, Elsebeth, Hanne, Christian.
Torben læser et stykke fra bogen: ”Et bud på
fremtidens folkekirke”
Referatet godkendes.

Gennemgang af referat fra seneste
møde

3

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendes.

4

Fremtiden for pastoratet

Mødet handlede om det forslag, som er fremme
om ”klynge-pastorater”. Hvordan tiltrækker vi
nye, unge præster til vores pastorater. Hvem
skal vi i givet fald arbejde sammen med?
Der er møde i udvalget den 28/3 og fælles MRmøde den 23/5.
Udvalget arbejder videre med forslaget.
Der er meget få deltagere til gudstjenesterne på
ældrecentretog det udvalg, som arrangerer, er
kørt lidt sur i det.
Vi tilbyder at hjælpe, evt. overtage ”kirketjenerrollen” idet vi prioriterer gudstjenesterne uanset
deltagerantallet.
Kirsten Skrubbeltrang og Lis har tilbudt at
hjælpe.
Der skal oplyses CPR-nr. og indberettes til skat
når der aflønnes ved arrangementer.

TC, BS,
JS

Den 30/5 bliver der arrangeret byvandring i
Kvissel. Et samarbejde mellem MR, egnsarkivet
og borgerforeningen.
Børne-familiegudstjeneste først i november
måned. Signe er foreslået som oplægsholder.
Minikonfirmander, konfirmander, spejdere kan
deltage. Aktivitetsudvalget skal stå for
arrangementet.
På selve dagen den 23/11 bliver der
festgudstjeneste og efterfølgende spisning.
Elsebeth er i gang med at udarbejde et
jubilæumsskrift om kirken. Hæftet skal omdeles
med kirkebladet.
En af datoerne til sogneaftner i efteråret kan
bruges i forbindelse med jubilæet. Evt. inviteres
kirkeministeren.

TC, LT,
EJ,
VGT

Hvad kom der ud af mødet mellem
provsten og Flade – Gærum og Åsted –
Skærum – Kvissel menighedsråd.

5

Gudstjenester på
pensionistcenteret
Vil menighedsrådet gå aktivt ind i
afvikling af gudstjenester på
pensionistcenteret?

6

Procedure for aflønning af
solister og andre.

7

Kvissel kirke 100 år
Udvalget fremlægger planer.

AH

8

Omforandring af Kvissel kirke

Den 10/4

TC, LT,
EJ,
VGT

Udvalget tager beslutning om størrelse m.m.

TC, LT,
EJ,
VGT

Torben bestiller.

TC

Torben tager kontakt til Abildgård, som
arrangerer bus til Herning.

TC

Fastsættelse af mødetid for orienterende
møde vedr. omforandring af Kvissel
kirke.

9

Lysglobe i Kvissel kirke
Niels Andersen fra Kvissel har sagt ja til
at lave en lysglobe til Kvissel kirke.
Skal vi det og hvordan skal den se ud?

10 Fadervor
Bogen ”Fadervor” er kommet, som
supplement til billedet.
Er der nogen i MR der er interesseret i
bogen?

11 Kirkedage i Kr. Himmelfart.
Endelig beslutning: Deltager vi?

12 Til Orientering
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

13 Evt.

Postkassen
Præst
Kirkeværger
Kasserer
Kontaktperson
Mødeudvalg
Aktivitetsudvalg
PR
Medarbejderrepræsentant

a.
b.
Der er 12 minikonfirmander pt. De medvirker
ved et par gudstjenester i løbet af foråret.
Konfirmation i både Aasted og Kvissel. Dåbstræf
den 9/2 blev ikke til noget.
c.
Kirkegårdsudvalget holder møde den 22/2 kl.
14.00. Provstesyn i maj. Helle og Bo skal holde
møde ang. det grønne område når Helle er
færdig med kursus.
d.
e.
f.
Elsebeth har regnskabet for 2018 klar. Det
sendes med referatet ud.
Der er 14 tilmeldte til filmaften.
Meditationsgudstjeneste sidst i februar.
h.
Der er frisk for indlevering til annoncen onsdag
SENEST kl. 18. Derefter modtages der ikke
forslag. Korrekturlæsning er kun til mindre
rettelser og ikke til tilføjelser.
i.
Det er et stort problem at folk lufter deres hunde
på arealet nedenfor Kvissel kirke. Der kan evt.
anvendes hjortetaksspray for at skræmme
hundene væk.
Der er knækket et par planter i den nederste
hæk ud til vejen.
Der er mulighed for at få adventskransene i
kirkerne hængt op med et elektrisk spil, måske
en mulighed i fremtiden.
Næste møde: 12/3
Regnskabsmøde i marts. Dato følger.
Post til Ilse lægge på borget i Graverhuset
fremover.
Den sidste uge Helle skal på kursus er ikke et
AMU-kusus, der skal søges midler til udgiften.

Opvask efter næste møde: Hanne og Lissy

