
Menighedsrådsmøde torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19.00 i konfirmandstuen.
Afbud Flemming, Johnny

Nr. Dagsorden Bemærkninger
1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering fra intern kasserer

3. Orientering fra præsten

Kirke for alle - nye gudstjenesteformer –
gudstjenesteværksted – offentligt møde d.
19. februar. 

Konfirmandsamarbejde –
Glucksborg/Husum/Varnæs. 
Planlægningsmøde 

Projektor i konfirmandstuen – status på
lamineret vejledning

4. Orientering fra kirkeværge/graver

Procedure v. manglende
betaling/gravsteder / Britta

Vinduespudsning

Redigeret prisliste

Flytning af gravsten – status

Sneskraber

5. Fugt og skimmelsvamp i orgel – status / 
Rensning
Kirsten

6. Gennemgang af vedtægter for kirkeværge
og kirkegårdsudvalg, de tilsendte
vedtægter bedes læst inden mødet.

7. Orientering fra formanden

1. Dato – regnskabs- og visionsmøde.
Kirke for alle - nye
gudstjenesteformer –
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gudstjenesteværksted - evt.
hovedtema til regnskabs- og
visionsmødet

2. Dato – planlægningsmøde for det
kommende år – tænk over en
overordnet strategi – hvad vil vi
prioritere – bruge vores kræfter på
i forhold til nuværende og/eller
nye tiltag

3. Dato for syn på kirke, kirkegård og
præstegård

4. Fælles mailliste for arrangementer
med nabosognene

5. Statistik – tælling af kirkegængere

6. Den blå oase - weekendvagt

8. Kommende møder, kurser, aktiviteter og
arrangementer

1. Kortilbud/Aabenraa motetkor

2. Koncerttilbud – KIRKEMUSIK,
ÅRET RUNDT/Eddy og Bertha.
De vil gerne komme d. 27.
september. Rejser igen d. 29. Ca.
20 mand – der skal findes
overnatning til ca. 18 personer.
Eddy og Bertha kommer i marts
eller april, hvor de endelige
detaljer aftales. Evt. delvis
bespisning i konfirmandstuen.

3. Erfagruppe for kontaktpersoner

9. Gudstjenester eller andet, der kræver
menighedsrådets medvirken:

Evaluering af lysgudstjeneste

Søndag d. 24. februar kl. 9.45 – 13.00.
Åben kirkedag og besøg af menigheden
fra Husum – status
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Kirke-kultur-arrangement d. 10. marts kl.
19.

10. Alkoholfri altervin
11. Venskabsmenighed – evt. møde med

Husum menighedsråd for at tilrettelægge
det kommende års besøg og genbesøg

12. Salmesang – skole/Anne Marie
13. Evt. Næste menighedsrådsmøde: torsdag d. 14. marts

kl. 19.00 i konfirmandstuen.
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