
Referat Menighedsrådsmøde 
Åbent møde 

 Mødested: Sognehuset Even, Lillian, Lars, Rita, Lotte, Torben, Anne og Tove 

 Mødetid: 12. juni 2018 kl.17,00 Fraværende: Hanne og Morten og Jes  

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 

   

2 Underskrift af beslutningsprotokol fra mødet 8.05.18 O.K. 

   

3 Økonomi  

   

4 Spørgsmål til og fra graveren Folder om kirken til besøgende eller turister. 
Prøveprædigen d. 24 juni, Torben forhindret. 
 

   

5 Konfirmation 2021 30 børn i klassen pt., der bliver to hold på samme 
dag. 

   

6 Nye naboer med rødder i andre lande 
(Vedlagt brev fra biskoppen) 

Prøver at inddrage dem i kirkens hverdag, f.eks. 
Felsted kirke rækker ud, koret, alle i sognet kan 
søge om hjælp ved Felsted kirke rækker ud. 

   

7 Menighedsrådsvalg 2018 Valg til menighedsråd, tirsdag d. 13 november 
2018, orienteringsmøde senest d. 18 september. 
 
Valgbestyrelsen skal i løbet af august og senest d. 
6. september sørge for at indberette antallet af 
valgte medlemmer for den kommende 
funktionsperiode i Kandidatsystemet. Vi er 6 
medlemmer. 
 

   

8 Sogneudflugten 2018 Udflugten er til Den Gamle by i Århus, vi finder en 
dato, turen bliver i september. Turen går over 
Jelling med middag og videre til Århus. 

   

9 Kommende aktiviteter  

 a 09.06.18  Kirkekoret og kirkekoret 
fra Varnæs og Høje 
Kolstrup øver hele dagen 

Stor opbakning og godt besøgt arrangement 
 
 
 
 
 
 
 
Koret er bestilt. 
 
Gudstjeneste kl. 10.00, finde læsten over døbte 
børn, da vi ingen præst har. Damms gård bestilt 
 
 
 
 
 

b 10.06.18 kl.10,00 Musikgudstjeneste med 
kirkekoret og kirkekoret 
fra Varnæs og Høje 
Kolstrup  

c 02.09.18 kl.13,00 Gospelgudstjeneste i 
Felstedugen 

d ????????? Sogneudflugten 2018 

e 28.10.18.kl.????? Dåbsgudstjeneste. 
Efterfølgende mad på 
Damms Gård (tilmelding) 

f ????????????? Julefrokost 

g 02.12.18 ???????? Jul i Felstedhallen 

h 12.12.18 Julekoncert i kirken med 
Sct.Jørgen kirke´s pigekor. 



Efterfølgende julehygge 
på Damms Gård. 
Arrangementet er fælles 
med ÆldreSagen og 
Bibliotekerne. Entré 50 kr 
betales i kirken 

 
 
  
 
 
 
Sogneudflugt 
Dåbsgudstjeneste 
Felsted kirke rækker ud, Mortens tlf. nr. 
 

i 20.06.18 Deadline Ugeavisen 

   

10 Punkter til næste møde Møder andet halvår 
Indbydelse til dåbsgudstjeneste 
Valg til menighedsråd 
 

   

11 Eventuelt Menighedsrådsmøde d. 8 august 2018 kl 18.00 
 

 


