Referat fra Menighedsrådsmøde onsdag d. 09. januar 2019 kl. 19.00
1: Godkendelse af dagsorden
- Godkendt
2: Godkendelse af referat af sidste menighedsrådsmøde
- Godkendt
3: Nyt fra sognepræsten
- Nationalmuseet har igen kontaktet os vedr. messehagel
- Kørsel af konfirmander – kalender medsendes i referatet, så man kan skrive sig på.
- Samarbejdsudvalg
4: Samarbejde om gudstjenester 2. påskedag. Der vedlægges referat af seneste
samarbejdsudvalgsmøde for tidligere Vinderup Kommune. Der ønskes menighedsrådets
stillingtagen til ideen om en fælles gudstjeneste den dag. Første gang kan blive 2. påskedag i
Handbjerg kirke kl. 19.
- Menighedsrådet har godkendt forslaget
5: Nyt fra kassereren
–
Indestående d.d. 300.195,80kr
–
Jane arbejder på vores hjemmeside
–
Budget skal afleveres d. 15. maj, så vi skal finde ud af hvad der skal skrives på af ønsker.
6: Nyt fra kontaktperson
–
Natalias kirkebænk, den skal vi altså have gjort noget ved.
–
Folder til pårørende vedr. begravelser og bisættelser, den kigger Flemming på.
–
Der arbejdes videre med Natalias ferie
7: Nyt fra medarbejderrepræsentanten
–
Der har været hærværk på graverhusets væg
– Der skal findes en gravermedhjælp i uge 7, vedr. ringning, så prøver vi at
spørge
ringerlauget. Flemming finder en løsning, hvis der kommer en begravelse eller
bisættelse i uge7.
8: Nyt fra graveren
–
Kan der indkøbes en ny støvsuger til graverhuset?
–
Erik tager kontakt til Rene vedr. en hæk, der skal gøres noget ved.
–
Kan der komme et spotlys på kirken?
9: Nyt fra kirke – og præstegårdsudvalg samt kirkeværgen
Hækken langs lapidariet, den skal fjernes. Tilbud er indhentet.
–
Løse gravsten som Erik har skrevet om i kirkebladet. Det skal undersøges på hele
kirkegården. Det ordner Erik og Allan. Flemming tager efterfølgende kontakt

til de pårørende.
10: Planlægning og udførelse af praktiske opgaver. Skal vi atter afholde en skærtorsdagsaften med
spisning?
Lysgudstjeneste d. 03. februar kl. 19.30, efterfølgende kaffe i konfirmandstuen. Flemming
og Jette laver kaffe og dækker bord – det skal på Facebook.
–
Fastelavn d. 03. marts kl. 14.00, Flemming og Erik hjælper til i hallen, måske
kan Allan
hjælpe
–
Palmesøndag – For børn, med Gudstjeneste, fællesspisning og hygge i Præstbjerg. afslutning med MOK og Minikonfirmander, Erik, Gina og evt.
Allan
–
Skærtorsdag, Gudstjeneste med efterfølgende fællesspisning, ligesom sidste år
Vi bestiller hos Anita, og vi bestiller til 50 personer, til kl. 18.00. Jette og Flemming kommer
og dækker bord og sørger for at stille an og skærer ud. Gina laver charosset. Jette sørger for
drikkevarer.
–
Menighedsrådsmøder fremover
–
Onsdag d.27. februar
–
Torsdag d. 14. marts kl. 19.00
–
Torsdag d. 11. april kl.19.00
–
Torsdag d. 23. maj kl. 18.30 ved kirken + kirkesyn
–
Torsdag d. 13. juni kl. 19.00
–
Torsdag d. 20. juni kl. 18.00 – sognetur
–
Torsdag d. 15. august kl. 19.00
–
Torsdag d. 12. september kl. 19.00
–
Torsdag d. 10. oktober kl. 19.00
–
Torsdag d. 14. november kl. 19.00
11: Eventuelt
- Intet nyt
12: Mødet slut kl. 21.41

