
Menighedsrådsmøde torsdag d. 10. december 2015 kl. 18.00 i konfirmandstuen

Efter et forhåbentligt
kort møde får vi lidt
godt at spise

Nr. Dagsorden Beslutninger

1. Godkendelse af dagsorden

2. Kort oplæg v/ Povl Punktet udgår

3. Intern kasserer

Det godkendte regnskab og evt.
bemærkninger fra provstiudvalget godkendes.
Kopi af den underskrevne beslutningsprotokol
fra dette møde indlæses i dataarkivet på Den
Digitale arbejdsplads under ”Behandling af
bemærkninger fra provsti”. 

Salg af planter (fra kvartalsrapporten).

4. Præsten

5. Kirkegårds-/præstegårdsudvalget 

Kirkens varmesystem/Lars

Mikrofon i kirken/Jacob

Vej- og cykelkirke – til sidstnævnte:
Cykelstativ, pumpe, vand.

Belægning foran bagehus – tages med til
beslutning.

 

6. Kirkeværge/graver 
1. Kalke: Pris på renovering
Forsølvning udvendig og forgyldning
indvendig, og fastlodning af top på dem der er
af knækket.
Pris 236 + moms pr. stk.

Pris på nye – se vedhæftede bilag

2. Priser, f.eks. obligatorisk klipning af hæk:
Hvad bliver der orienteret om ved oprettelse
af gravsted.
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7. Bibeluddeling – kort evaluering

Uddelerne er inviteret til evaluering og
smørrebrød d. 16. december kl. 17.00.

Foredrag/fortælling/sangaften som indledning
til studiekreds – se referat fra sidste møde.
Se vedhæftede bilag

8. Basar - evaluering

9. Grøn kirke

10. Formanden 

1. Pilgrimsvandring

2. Registrering af gravminder: Der er i
2014 kommet en ny vejledning om
registrering af gravminder. Kirsten og
Sten vil efter nytår se på vores
registrering. Tendensen er, at færre
gravminder skal registreres – og de
sten, der ønskes registreret skal helst
blive stående på eksisterende
gravsteder eller evt. ved omlægning på
samme sted i plæne.

3. Kirkeven

11. Diakoni – referat fra mødet i provstiet d. 17.
november – se bilag

12. Kirkegårdskonference 2016 – se vedhæftede
bilag

13. Menighedsrådsvalg 2016:
Opstillingsmøde tirsdag d. 13. september
2016
Tema: Kompetencer

14. Kommende møder og kurser

1. Torsdag d. 21. januar 2016 kl. 17.00-
19.00 på Folkehjem: Stormøde om det
gode menighedsrådsarbejde generelt
og hen mod valget. Alle menighedsråd
opfordres til at møde fuldtalligt op. Se
mere: http://www.aabenraaprovsti.dk/

2. Lørdag d. 6. februar 2016:
Stiftsfestdag – se hæfte

3. Torsdag d. 17. marts 2016 kl. 17.30 –

Alle opfordres til allerede nu at sætte kryds i
kalenderen. Vi vil meget gerne have hele
menighedsrådet med til dette stormøde.
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21.00: Provstiets årlige
informationsmøde for
menighedsrådene.
Dagsorden udsendes i slutningen af
februar

4. Torsdag d. 25. august 2016 kl. 19.00-
21.00: Budgetsamråd på Folkehjem

15. Kommende gudstjenester og andre
arrangementer internt

1. Søndag d. 13. december kl. 16.00: Vi
synger julen ind – De ni læsninger - status

2. Fredag d. 22. januar kl. 16.30:
Gudstjeneste med stille musik, levende lys
og evt. oplæsning. Møde først i januar

3. Søndag d. 31. januar kl. 16.30:
Lysgudstjeneste

4. Søndag d. 28. februar: Åben kirkedag –
emne: gravsteder i kirken, nye salmer.

16. Brandvagter jul/nytår

17. Punkter til næste dagsorden

Udvalg – vision/ny præst – oplæg Britta/Anne
Marie

Undervisning: Lægmandslæsning.

18. Eventuelt MØDER:
Næste menighedsrådsmøde: Torsdag d. 1014.
januar 2016. december kl. 19.00. 

Sendt til: Povl Callesen, Anne Marie Laier, Flemming Petersen, Britta Leonhard, Lars Bruun
Jørgensen, Johnny Petersen, Sten Kruse, Jacob Bech Jensen, Felsted data.
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