Menighedrådsmøde
Tirsdag d. 08.01 2019 kl. 19.30
sognehuset

Dagsordentekst

DAGSORDEN:
1 Indledning
2

Opsamling

Protokollat

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

Gennemgang af referat fra seneste møde
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Godkendelse af dagsorden
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Til Orientering
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Postkassen
Præst
Kirkeværger
Kasserer
Kontaktperson
Mødeudvalg
Aktivitetsudvalg
Medarbejderrepræsentant

Punkt 5 fra sidste møde skulle have været tilføjet
som selvstændigt punkt, men er blevet glemt.
Vi behandler punktet under evt. og træffer
endelig beslutning på næste møde.
Dagsordenen godkendes.
a.
Vi har modtaget brev fra en af konfirmandernes
Mor med en undren over fremgangsmåden i
undervisningen/gudstjenesterne. Torben har
sendt et foreløbigt svar.
b.
Minikonfirmanderne starter op den 9/1 og
holder afslutning palmesøndag. Der er 20 elever
i klassen.
Arne tager søndagens gudstjeneste op i løbet af
næstkommende undervisningsgang. Arne tager
selv kontakt til brevskriveren.
c.
Sikkerhedsskabe er installeret på graverkontoret
i Aasted og i Kvissel kirke.
Vi har fået erstatning for efterårets hærværk.
Hanne køber en ny postkasse til Sognehuset.
Hækken er færdigplantet.
d.
Kassebeholdningen er lav, men ok.
e.
Ferie skal meldes til kontaktpersonen I GOD TID,
da det er meget svært at finde afløsere.
f.
Foredrag den 23. januar.
g.
Næste arr. er Kyndelmissegudstjeneste den 3.
februar.
Dåbstræf den 9. februar.
Gospelworkshop for konfirmander den 28.
marts.
h.
Helle er på kursus fra mandag og 3 uger frem.

Ansv.
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Sogneindsamling 2019

Torben overtager.

D. 10. marts

Vibeke vil gerne afløses på posten som
indsamlingsleder.
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Bibel Marathon
Der blev på sognemødet i november
fremsat forslag om at igangsætte en
gruppe: ”Bibel Marathon”.
Er der stemning for dette forslag?
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Sognesamarbejde

Forslag stillet af Henriette Jessen på sognemødet
i efteråret.
Aktivitetsudvalget tager emnet op. Arne tager
kontakt til Henriette Jessen.

Udvalget består af: Torben, Jens, Bo.

Der blev i efteråret 2018 varslet et
møde mellem Flade Gærum Åsted
Skærum og Kvissel menighedsråd. Mødet
foreslås afholdt d. 11. feb. Kl. 19.00 i
Ravnshøj sognehus.
Provsten foreslår at vi vælger tre
repræsentanter til at deltage i mødet.
Der er lagt op til et udvalgsarbejde, der
skal forsøge at lave et forslag til et
fremtidigt samarbejde sognene imellem.
Forslaget skal selvfølgelig efterfølgende
behandles i menighedsrådet.
Hvem melder sig til udvalgsarbejdet.
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Kvissel kirke 100 år
Vi skal i 2019 fejre Kvissel kirkes 100
årsdag. Det er allerede vedtaget at der
skal afholdes gudstjeneste på dagen,
men 100 år kan godt markeres på
mange andre måder. Er der forslag til
aktiviteter.
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EVT

Byvandring med kirken som udgangspunkt.
Fællesarrangement med borgerforeningen.
Samarbejde med Egnsarkivet.
Koncert.
Børne/familiearrangement.
Biskop/provst deltager.
Udvalget holder møde.
Oprydning efter næste møde: Ilse og Jens
Næste møde: 12. februar.
Deltagelse i kirkedage i Kr. himmelfartsdagene:
Der bliver evt. mulighed for at koble sig på
Abildgård, som tager afsted.
De ansattes ferier og hvem, der afløser skal stå i
kalenderen.

