Menighedsrådsmøde onsdag 31. jan. 2018 kl. 10.00
Tilstede: Jette Greve, Peter Hansen, Aage Greve, Willy Lindbjerg, Sten Hartung, Inga Overgaard,
Niels Peter Hansen.
Dagsordenen:
1. Godkendelse af dagsorden, godkendt.
2. Formanden
Der har været problemer med udbetaling af januar lønnen pga. nyt lønsystem, men tingene
skulle blive bragt i orden i februar.
Vi køber et antal eksemplarer af folderen ”Noget om den kristne tro” til uddeling ved bl.a. dåbsog vielsessamtaler.
Udgifter vedrørende Friluftsgudstjenester bliver nu delt procentuelt i forhold til sognets
størrelse
3. Kirkeværgen
Kirkeværgen har været til møde med de andre kirkeværger i Provstiet den 24. januar.
Der har været museangreb i Præstegården, hvorved vaskemaskine og opvaskemaskine er gået
i stykker. Trækkanaler i husets sokkel murers nu forsvarligt til. Defekt vindue i kælderen
udbedres.
Der arbejdes med at indhente tilbud på en ny hoveddør til kirken. P.t. er der kommet 1 tilbud
og vi venter på det andet.
Installation af nyt køkken i kirkens sydfløj påbegyndes snart.
4. Præsten
Gospelweekend for konfirmanderne den 13/14. januar var en stor succes.
Præsten er nyt medlem af Rådet for socialt udsatte.
Processen vedrørende ansættelse af ny provst er i fuld gang.
Der var rekordstort fremmøde til juleaftens gudstjenester – kirkegangsprocent på 33.
5. Kontaktpersonen
Der arbejdes stadig med en vurdering af de økonomiske rammer for ansættelse af
gravermedhjælp på kirkegården.
6. Kassereren
Orientering om VISDA – kirkens brug af billeder på nettet. Vi tilmelder os ikke, da vi bruger
uendeligt få billeder fra nettet.
7. Kommende aktiviteter
Der er kyndelmisse- og Fastelavnsarrangementer.
Ved sangeftermiddagen den 22.2. fortæller præsten om sin oversættelse af Den russiske kirkes
standardkatekismus, som udkom den 18.1.
Overvejelser omkring sensommerudflugten blev igangsat.
8. Næste mødedatoer 8.3. kl. 10.00 og 17.4. kl. 18.00
9. Eventuelt, intet.
Sign.:
Sten Hartung, Jette Greve, P. Hansen, Aage Greve, Willy Lindbjerg, N.P. Hansen, Inga Overgaard

