Menighedsrådsmøde
Torsdag d. 20.august 2015 kl. 19.30
I konfirmandhuset.

Fraværende: Ingen.
Referat:

1. Godkendelse af dagsorden.
a. Godkendt
2. Kvartalsrapport for 2.kvartal 2015.
a. Gennemgang ved regnskabsfører Rikke Schønberg
3. Meddelelser - herunder nyt fra præsterne.
a. IKB:
i. Babysalmesang torsdag d. 10. sept., hver anden uge til torsdag 3. dec.
ii. Forældremøde tirsdag d. 8. sept. med 3. klasse. Minikonfirmander fra torsdag 17.
sept, i alt 6 gange med slut i uge 44. Den 29. okt. kl. 16:00 afsluttes forløbet med en
Halloweengudstjeneste.
iii. Skolen vil gerne høre om arbejdet ved en kirke, de kommer onsdag d. 2. september
kl. 11:30.
b. HNJ:
i. Samtale-cafe 25.-9. kl.18:00-20:00 ”Om tillid”
ii. Onsdagsmøder:
1. 30. september kl. 19:30 ”Nedenom og hjem” Sognepræst Lone Vesterdal,
Kolding
2. 4. november 9:30-11:30 ”Grundtvig-Koldske værdier i spændingsfeltet
mellem tradition og fornyelse.” Birgitte Pallesen, Skibelund Efterskole.
3. Ultimo januar ”Lys i mørket”
iii. Kirke-bio-café 10. nov. kl. 19:30
iv. 27. november ca. 18:30: Optakt til julemåneden efter juletræstænding på Torvet,
sammen med Askov Bylaug
v. 28. november kl. 10-14: Julekrybbebyggeri
vi. 29. november: Kirkekaffe i præstegården efter Adventsgudstjenesten kl. 10
vii. 5. december: Kirkekoncert: Haderslev kirkes drengekor.
viii. 20. december kl. 19:30: ”De 9 Læsninger”
ix. Konfirmander: Kører fint, bortset fra at Grønvangsskolen har meldt sent ud m.h.t.
tidspunkt for konfirmandundervisning.
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x. Rytmisk gudstjeneste for konfirmander 2. februar – Kyndelmisse
xi. Tirsdag d. 25. august Kolding provstiudvalg kommer med 60 personer for at se den
nye kirkegård
xii. 29. august fra menighedsudflugt fra Als
xiii. 22. august, en menighed låner kirken til en andagt
xiv. KFUM og K har lånt kirken næstsidste lørdag i november til en økomenisk
gudstjeneste
Præstegårdens tilstand.
a. Målinger af skimmelsvampsporer indendøre viser intet bekymrende. Fugtmålinger i
væggene viser alt for høje værdier, der skal derfor hurtigt gøres noget, så der ikke kommer
for mange svampesporer.
Beskæring af træer i præstegårdshaven.
a. Nogle af beboerne ved Dammen er utilfredse med at de høje træer i præstegårdshaven
skygger, hvorfor der er ønske om at træerne beskæres. Træerne er dog fredede, så ønsket
fra disse beboere kan kun efterkommes efter tilladelse fra kongeligt bygningsinspektorat.
Svaret til beboerne bliver at træerne kan opstammes.
Ansøgning om anonym urneplads.
a. Der er ønske om en anonym urneplads, afdøde var ikke medlemmer af Folkekirken. Der
skal betales efter gældende regler.
Datoer for kommende møder.
a. 29.-9. Hanne laver kaffe
b. 2.-12. Hasse laver kaffe
c. 30.-1.-2016 Kl. 9:30 – til ca. 13:30
Vikardækning for organist.
a. Mette er ikke pligtig til at finde vikar; det er menighedsrådet. Hanne påtager sig – indtil
videre – opgaven, Mette har en liste med mulige vikarer.
Organist. (lukket punkt).
Tilbud fra Vejen Kirke om akvarel af Askov Kirke, malet af Troels Trier d.æ.??
a. Vi giver det til Lokalhistorisk arkiv i Vejen
Evt.
a. Betinna: Leilas fliser på Ribe katedralskole er et besøg værd
b. Billeder fundet i ”skabet” i konfirmandstuen, hvor de har stået i 20 år, foræres væk til dem
der vil have dem.

