
Menighedsrådsmøde onsdag d. 21. oktober 2015 kl. 19.00 i konfirmandstuen

Nr. Dagsorden Beslutninger

1. Godkendelse af dagsorden

2. Kort oplæg v/ Povl

3. Intern kasserer

Budget – 

Lønninger

4. Præsten

Fordeling af høstoffer

5. Kirkegårds-/præstegårdsudvalget 

Kirkegårdsudvalget indstiller til beslutning fra
mødet d. 22. september (se bilag):

1. At graveren kan tilså tomme
gravsteder med græs, når han skønner
det rigtigt. Ligeledes kan graveren
tilså gangen ved kirkegårdens vestmur.

2. At urnebegravelser med plade i plæne
kan være i den nyanlagte plæne syd
for kirkens sydkapel.

3. At gravstedsejeren selv bestemmer
stenens farve og skrift, og der tillades
hul i stenen til en buket.

4. At vanrisene på kirkegårdens
lindetræer saves af i 7-8 m’s højde i
vinterhalvåret

Sten/Lars: Kirkens varmesystem

Flemming: Brosten – prøvesti foran
bagehuset. 
Flemming: Skitse

Mikrofon i kirken/Jacob
Savnes meget da konfirmanderne jævnligt
læser i kirken.

 
 

6. Kirkeværge/graver 
Debitorsaldoliste – Tove sender altid 1.
rykker.

Regulering af priser på vedligehold – forslag
fra kirkeværge og graver behandles.
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Støtteanordning ved toilet monteret?

Ny computer til graverhus?

7. Bibeluddeling/Povl og Britta

Status

Foredrag/fortælling/sangaften som indledning
til studiekreds – hvem?

8. Hvad kan konfirmandstuen bruges til – Povl
kommer med et udkast til retningslinjer

9. Lokalt samarbejde
Ref. fra mødet mellem Landsbylaug,
Borgerforening og menighedsråd d. 22.
september – se bilag.

Invitation/Landsbyhøjskolen

10. Formanden 

1. Forslag til nye tiltag: Sang, en
eftermiddag, formiddag og/eller aften?

           Aften med levende lys og stille musik –
evt. en bøn.

2. Hylde i våbenhus

11. Kontaktperson – kort ref. fra erfagruppemøde
d. 29. september

12. DAP – den digitale arbejdsplads – hvordan
tænker vi den brugt fremover bl.a. til
referater/Fra mødet d. 6. oktober v/Britta og
Kirsten

13. Velkommen i Varnæs kirke v/Britta

14. Menighedsrådsvalg 2016

15. Kommende møder og kurser

1. Tirsdag d. 27. oktober kl. 17-21 i
Ensted kirkehus, ”Kirken på landet”:
TeamØst møde for alle
menighedsrådsmedlemmer. Hvad kan
vi samarbejde om, hvad kan vi gøre
selv, hvad kan vi i samarbejde med
lokale foreninger v/ konsulent Vita

Tilmelding – se bilag
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Andreasen. Vi har søgt økonomisk
dækning fra provstiudvalgets
udviklingspulje og fået pengene
bevilliget.

2. Torsdag d. 29. oktober kl. 17-20.30 i
Rise (først kirkegård – så sognegård):
Bevaringsværdige gravminder.

3. Tirsdag d. 17. november kl. 17.30-
21.00 på Folkehjem: Temaaften om
diakoni

4. 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.

5. Lørdag d. 6. februar 2016:
Stiftsfestdag

Povl, Anne Marie, Sten og Kirsten deltager.
Kirsten har meldt til.

Foreløbig er der tilsagn fra Povl, Anne Marie
og Kirsten. Kirsten har meldt til.

Alle opfordres til allerede nu at sætte kryds i
kalenderen. Vi vil meget gerne have hele
menighedsrådet med til dette stormøde.

16. Kommende gudstjenester og andre
arrangementer internt

1. Søndag d. 25. oktober kl. 10.00:
Gudstjeneste med efterfølgende salg af
DSUK-lodsedler.

2. Søndag d. 1. november. Alle Helgen.
Program er på plads. Menighedsrådet
giver kaffe – Hvem laver den?

3. Fredag d. 6. november kl. 10.00 Jens
Jødal: ”Splejsen og kæmpen” spil i kirken
for skolen – herefter løb. Vi skal bruge 12
personer til at stå post – se bilag

Sophie
Hans Jørgen Leonhard
Tove S.
Nis
Kirsten

Michael Juhl, Rise, har lavet et rollespil for
konfirmander: ”At være på rejse” Det vil han
komme og fortælle om, så vores konfirmander
kan opføre det under gudstjenesten.

17. Punkter til næste dagsorden
Langsigtet vision – nu eller senere???

18. Eventuelt MØDER:
Næste menighedsrådsmøde: Torsdag d. 12.
november 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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