
Menighedsrådsmøde torsdag d. 5. juli 2012 kl. 19.00 i konfirmandstuen.
Afbud: Dorte

Nr. Dagsorden Bemærkninger
1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering fra intern kasserer

Tilbud fra TDC

APV

3. Orientering fra præsten

Projektor til konfirmandstuen

Bibel til alle – sidste bestillingsdato?
Fonde

4. Orientering fra kirkeværge/graver

1. Materiale fra Orbicon – status 

2. Orientering om mødet om og arbejdet
med plejeplan – hvor langt er vi?

3. Gennemgang af de nye takster, der er
trådt i kraft d. 1. juli 2012

4. Ny traktor - forsikring/Flemming

5. Menighedsrådsvalg: valgansvarlige:
Dorte, formand, Helle og Kirsten

Hvor mange af det nuværende
menighedsråd genopstiller?

Hvor mange af de nuværende suppleanter
genopstiller?

Forslag til fælles arrangement med
Kliplev, Felsted og Ensted i Stubbæk
forsamlingshus: Claus Helsbøl fra Rømø.
Kliplev: Positiv tilbagemelding –
Annagrete, Kliplev menighedsråd
(annabet@mail.dk). 
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Ensted tilbagemelding efter
menighedsrådsmøde 26. juni – vil ikke
være med, holder selv fyraftensmøde med
”Hvad går din kirkeskat til”. Felsted –
intet svar – men åbenbart møde med
Marlys Uhrenholdt.

Valgbestyrelsen aftaler møde med henblik
på tilrettelæggelsen af det offentlige møde
d. 6. september.

6. Orientering fra formanden

1. Bus – sogneudflugt

2. Tak fra Bente

7. Gudstjenester eller andet, der kræver
menighedsrådets medvirken:

Lørdag d. 15. september kl. 10.00.
Aktivigdag. Gudstjeneste ved Varnæsvig. 

Søndag d. 23. september.
Høstgudstjeneste/familiegudstjeneste med
medvirken af børn fra 0-te klasse og med
efterfølgende auktion og kaffe. 

Grænseforeningen: søndag d. 7. oktober
til gudstjeneste, herefter spisning i
konfirmandstuen (maden betales af
menighedsrådet, drikkevarer købes) og
efterfølgende foredrag (Livsvisdom i
gamle ordsprog). Kaffe. Afslutning
forventes kl. ca. 13. Efter aftale med
Grænseforeningen sættes en skål op, hvor
der kan lægges et beløb til det danske
kirkearbejde i Sydslesvig – dette er i
stedet for betaling for maden (et ønske fra
Grænseforeningen). 

8. Hjemmeside/Dorte

9. Organiststilling

10. Evt. Næste menighedsrådsmøde: Menighedsrådsmødet
i september er flyttet til tirsdag d. 11. september.
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Aktiviteter:
Kirkegårdsudvalget:
Græs på tomme gravsteder
Tages op i kirkegårdsudvalget i efteråret – aftale
mødedato

Møder: 
Hverdagsgudstjeneste, lægmandslæsere, flere
skribenter til kirkeblad og andre frivillige torsdag
d. 27. september kl. 18.30 – menighedsrådet giver
lidt at spise.
Arbejdsgruppe: Povl, Anne Marie og Kirsten.
Det første møde bliver i slut august/start
september – aftale dato

Bibeluddeling: tirsdag d. 11. september kl. 18 i
konfirmandstuen

Decembermødet flyttes til d. 6. december.

Evt. afbud til Kirsten, tlf. 7445 8984 – eller mail krogkirsten@hotmail.com
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