
Menighedsrådsmøde torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.00 i konfirmandstuen.

Nr. Dagsorden Bemærkninger
1. Godkendelse af dagsorden

Studietur til Løgumkloster – Tilmeldte:
Britta, Hansjørgen, Helle, Anne Marie, Povl
og Kirsten

2. Intern kasserer
Tove deltager i mødet
Budget

3. Præsten

Plantning af egetræ d. 24. marts –
minikonfirmandafslutning.

Konfirmandsamarbejde –
Glucksborg/Husum/Varnæs. 
Planlægningsmøde 

4. Kirkeværge/graver

Kalkning af kirken

Vinduespudsning

Flytning af gravsten – status

Affugter/stillingtagen til rensning af orgel –
svar fra Marcussen.
Strømforbrug: 5-6 KW pr. døgn

Flagdage mm.

5. Punkter fra Anne Mette:
Klaveret i konfirmandstuen kunne godt trænge
til en stemning, når temperaturen bliver mere
stabil. Klaveret har desuden unuancerede
anslag. Det er enten meget kraftigt eller
MEGET stille.

Der har været forespørgsler på at lære den
nyligen indførte trosbekendelse. Man kunne
måske gennemgå den (og evt. andre liturgiske
led eller andet) en søndag efter gudstjenesten,
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hvis der er ønske om det. 

6. Kirkeværgefunktionen

7. Formanden

1. Løgumkloster musikskoles støttekreds –
medlemskab 250 kr. 

2. Fotografering i kirken generelt og på
opfordring af menighedsrådet til særlige
gudstjenester med offentliggørelse på
kirkens hjemmeside

3. Kåre Gade har sat musik til en del af
Lisbeth Smedegaard Andersens salmer
og har i hvert fald tidligere turneret med
en gruppe og fremført dem og andet.
Anne-Mette tænker alligevel på at
kontakte ham og vil spørge om det
stadig er aktuelt. Er det et arrangement
for os? 

4. Tilbud fra Canzone: I 2013 fejres 10-års
jubilæum og der tilbydes i den
anledning nogle gratis koncerter for
kirker, institutioner m.m. i det
Sønderjyske område.

5. Tilbud om forårskoncert fra Aabenraa
motetkor

6. Statistik – tælling af kirkegængere

7. Tak – Åben-kirkedag

8. Kommende møder, kurser, aktiviteter og
arrangementer

1. Gudstjenesteværksted/temagudstjenester
d. 18. marts kl. 19-21 i
konfirmandstuen.

2. Tirsdag d. 2. april: Syn på kirke,
kirkegård og præstegård kl. 17.00. Kl.
18.30 planlægningsmøde.

3. Torsdag d. 11. april kl. 18.30: Offentligt
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regnskabs- og visionsmøde.

9. Gudstjenester eller andet, der kræver
menighedsrådets medvirken

10. Alkoholfri altervin

11. Venskabsmenighed – status

12 Kapel – renovering

13. Forpagtningsaftale

14. Fælles mailliste for arrangementer med
nabosognene - status

15. Tilbud fra TDC

16. Evt. Næste menighedsrådsmøde: torsdag d. 14.
marts kl. 19.00 i konfirmandstuen.

Mandag d. 18. marts kl. 19.00-21.00:
gudstjenesteværksted i konfirmandstuen.

Tirsdag d. 2. april:
Syn på kirke, kirkegård og præstegård og
planlægningsmøde slås sammen på følgende
måde:
Kl. 17.00: syn
Kl. 18.30: let traktement og
planlægningsmøde.

Torsdag d. 11. april: Menighedsrådsmøde kl.
17.00. Offentligt regnskabs- og visionsmøde
kl. 18.30. 

Mødet i maj er på grund af Kristi
Himmelfartsdag flyttet til: torsdag d. 16. maj
kl. 19.00.
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