Menighedsrådsmøde
Onsdag d. 2. december 2015 kl. 19.30
I konfirmandhuset.

Fraværende: ingen
Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.
godkendt
2. Meddelelser - herunder nyt fra præsterne.
a. Preben:
i. Personalemøde 13.-11.: Der er en stor glæde ved arbejdet i og omkring kirken, og
et tilfreds personale
ii. Marianne Christensen, biskop i Haderslev ang. Luther rosen i forbindelse med
Luther-året 2017
iii. Reparationer af præstegårdens øst- og nordsider skrider fremad
iv. Møde i kirkegårdsudvalget, referatet er rundsendt. Vi forventer at Søren, som
aftalt, handler på dette.
b. Der bliver flyttet en urne på kirkegården, der er truffet fornødne aftaler om dette.
c. ”Musik på tværs” kurset havde en formiddag i kirken, alle var ellevilde med dette. Indholdet
var ”Hvad gør organisten glad” Mette stod for indholdet.
d. Hasse N. Jørgensen fortalte flg.:
i. Oddfellow logens kvinder i Vejen donerede 3 000 kr. til diakoni-julehjælp. Provsten
sørger for uddeling.
ii. Aftalt udstilling med Lise Buurgårds grafiske værker i sept.- nov. 2016
iii. God start på adventstiden. Fint fremmøde til bylaugets arrangement, fredag.
Julekrybben blev lavet lørdag, sammen med otte børn. 58 til kaffe søndag efter
gudstjenesten.
iv. Uddelte gudstjenesteliste december, januar og februar
v. Askov Efterskole har julegudstjeneste d. 17. dec. kl. 16
vi. Askov-Malts indskoling har julegudstjeneste d. 22. dec. kl. 12
vii. De 9 Læsninger søndag d. 20. december. Der er lejlighedskor med 15 deltagere.
Fire læsere er funder, heraf er to konfirmander.
viii. 2. februar kl. 19: KYNDELMISSE rytmisk gudstjeneste. Solister: Victor Svold og
Jeppe Hauberg.
ix. Onsdagsmøder:
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1. 20 januar kl. 10.30 (bemærk tidspunkt. BRUNCH) provst Kræn Christensen
fortæller om sin bog ”Nye rejsende”.
2. 4. marts kl. 9.30: provst Anders Bonde ”I mands minde”. Med alvor og
humor føres vi rundt i fortid og nutid.
x. Næste forestilling i Kirke-Bio-Café: Vi ser den franske film ”Om guder og mænd”
med oplæg (skriftligt) af Per Juul Carlsen fra Filmland.
xi. D. 3. dec. kl. 13 kommer der varmekonsulent i kirken
e. Inge K. Bach
i. 8. dec kl. 9:45 er der julegudstjeneste for dagplejere og børn
ii. 15. dec. kl. 10:00 julegudstjeneste for Askov-Malt børnehave
iii. 16. dec. kl. 15:00 julegudstjeneste for Skibelund Efterskole
iv. I morgen torsdag d. 3. er der julespecial og afslutning af babysalmesang
v. Mette og Inge starter op i foråret med babysalmesang hver anden uge, fra torsdag
d. 28. januar og fortsætter til ind i maj.
vi. Minikonfirmanderne starter op i uge 5 om torsdagen t.o.m. uge 11 med lille
påskeoptagt kl. 16 torsdag d. 17. marts (Dog med pause i vinterferien.)
vii. Houborg d. 10 nov. oinformation om Luthers nøgle, vi – konfirmanderne – skal
deltage i rollespillet ”Luthers nøgle” d. 30. marts 2016. Der kommer flere detaljer
senere. Tilmeldingsfrist 20. december. Søg evt. ”Luthers nøgle” på nettet.
viii. I forbindelse med ny præstekjole bevilges 2 nye smokingskjorter til Inge og en til
Hasse. Der bevilges i den sammenhæng også en kuffert til præstekjolen til Inge.
Valg af formand jf. § 8 stk. 1. Preben er foreslået og er valgt med 7 stemmer.
Valg af næstformand jf. § 8 stk. 2. Hanne er foreslået og er valgt med 7 stemmer.
Valg af kirkeværge jf. § 10 stk. 1. Ulla er foreslået og valgt.
Valg af kasserer jf. § 10 stk. 2. Erling er foreslået og valgt.
Valg af sekretær jf. § 10 stk. 4. Kirsten er foreslået og valgt.
Valg af kontaktperson jf. § 10 stk. 5. Betina er foreslået og valgt.
Valg af bygningskyndig jf. § 10 stk. 8. Allan Paugan er valgt.
Valg af underskriftsberettiget jf. § 10 stk. 9. Kirsten er foreslået og valgt.
Regnskabsrapport for 3.kvartal 2015.
gennemgået v. Preben og Erling. Det hele ser fornuftigt ud.
Præstegården - gårdspladsens beskaffenhed.
Der skal indhentes tilbud på en omlægning. Menighedsrådet er velvilligt indstillet. Frisesdal spørges
til foråret 2016.
Gasfyr i præstegården.
Der er kommet ny cirkulationspumpe på – dog ikke uden komplikationer. Fyret er tæt på at skulle
udskiftes. Vi tager det på budgettet i år 2017. Der findes evt. frie midler til at få det udskiftet inden
da. Vi forhører om det er muligt at komme på fjernvarmenettet.
Koncert i 2016.
Mette har kontakt til Camerata koret, men det er ret dyrt. Vi kigger på samarbejde med højskolen i
uge 43 samt tager 5 000 kr. fra jubilæumsfonden, der arbejdes altså videre med dette.

15. Virkelyst.
Hasse skriver til førstkommende nummer og får det leveret inden deadline. Preben leverer
indholdet til velkomstfolder.
16. Evt. Intet.
17. Lukket punkt - kun valgte medlemmer.

