Menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 1. marts 2016 kl. 18.30
I konfirmandhuset.

Fraværende:
Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.
a. godkendt
2. Meddelelser - herunder nyt fra præsterne.
a. Preben
i. Brandsyn, der var intet at bemærke
b. Ulla
i. Der mangles opdaterede vedtægter for kirkegården
ii. På den nye kirkegård skal der køres ny, blødere muldjord
iii. Er der bestemmelser for størrelsen af gravsten på kirkegården: Ja, Hanne har det i
et referat fra efteråret.
c. Hanne
i. Betina står igen for vikardækning af organist
d. Merete
i. Lise Burgård vil gerne udstille i kirken, det bliver i september og indtil 25.
november. Merete tager kontakt til kirkefædre for at få hævet
ophængningsstængerne.
ii. Møde med Kristian La Cour angående koordinering af ”syng i den blå” og
fyraftenssang
e. Inge
i. Nyt forløb for minikonfirmander hver uge og babysalmesang hver anden uge
begynder midt i september. Babysalmesang slutter 24. november og
minikonfirmander slutter med Halloween gudstjeneste d. 27. oktober kl. 16 -1630
f. Hasse
i. Første onsdagsmøde 5. oktober, hvor Sofie Nordentoft fortæller om at være præst
i verdens tredjefattigste land Madagaskar. Efterfølgende møde kommer en
psykiater og fortæller om at arbejde inden for det felt.
ii. Musikken er på plads til påsken og pinsen.
3. Ansøgninger om flytning af urne og gravsten.
a. Ansøgning om flytning af gravsted til Askov. Formalia deromkring skal aftales med Søren.
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b. Der er blevet ringet til Preben med en forespørgsel om at få flyttet et familiemedlems
urnegravsted hertil, da ægtefællen nu er blevet begravet her i Askov. Der skal aftales med
Søren og graveren på den anden kirkegård.
Merethes studieorlov sep. - nov. 2016.
a. Studie der handler om Præstegårdenes betydning for landsogne.
Årshjul (oversigt over perioden marts 2016 - marts 2017).
a. Hasse fremlægger oversigt over, hvad der – udover gudstjenester – er fast på programmet
de næste tolv måneder. Se bilag.
Gårdsplads præstegård.
a. Provstiudvalget har imødekommet vores ansøgning med kr. 90 000 med 5% midler det
tilføres budgettet i 2017
Lukkedage?
a. Punktet udgår.
Facebook.
a. Merete har haft god erfaring med at kirken er på facebook og foreslår at vi tager det op i
Askov, for at dokumentere kirkens liv og virke, primært i billeder. Merete har tilbudt at
være administrator med Inge og Hasse som bidragydere.
Sommermøde.
a. Prædikant og foredragsholder, gerne med udgangspunkt i det nye salmebogstillæg. Merete
kontakter Iben Krogsdal. Mødet er d. 19. juni.
2. pinsedag.
a. I dette kirkeår er fællesgudstjenesten aflyst, og der holdes gudstjenester hjemme i
sognene. Med beklagelse tager vi dette til efterretning; men har et ønske om at traditionen
til næste år vil blive genoptaget – gerne i en ny form og med nye kræfter. Vi overlader
dette til det nye menighedsråd.
Gudstjenester marts 2016 - januar 2017.
a. Gudstjenesteplanen udleveret. Se bilag.
Udkast til årsregnskab for 2015.
a. Gennemgået v. Preben og taget til efterretning.
Kirkesanger?
a. Emnet er drøftet.
Evt.
a. Sogneudflugt: vi stiler efter onsdag d. 8. juni.

