Beslutningsprotokol Menighedsrådsmøde
Åbent møde
Mødested: Sognehuset
Mødetid: tirsdag den 14.sept.2021 kl. 17,00

Afbud fra Lars, Tanja og Theresia
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Godkendelse af dagsorden

Godkendt uden bemærkninger
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Underskrift af beslutningsprotokol fra den
10.aug.2021 både åbent og lukket møde

Protokol fra det åbne møde blev underskrevet.
Protokollen fra det lukkede underskrives på næste
møde.
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Økonomi

Seneste regnskabsrapport pr. 30.06.2021 viser et
overskud på 152.800 DKK. Hertil skal bemærkes, at
der mangler bogføring af udgifter på ca 80.000
DKK.
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Orientering fra kirkeværger

Lars var fraværende men Even orienterede på hans
vegne.
Der er gang i arbejdet på præstegården omkring
udbedring af svampeskade, renovering mv.
Sammen med John Kronborg udarbejdes der et
materiale som kan bruges til udsendelse i licitation.
Omkring sognehuset har der været afholdt møde
med Zeni arkitekter fra Aabenraa. Firmaet er
interesserede i at komme med et oplæg til
opførelse af nyt sognehus. Forinden dette arbejde
startes op, skal priserne for arbejdet afklares og
arkitektfirmaet skal vende tilbage til Lars herom.
Lars har endnu ikke hørt fra Zeni, hvorfor punktet
tages op igen på næste møde.
Projektet med sti op til kirken er også i proces. Even
har indhentet tilbud og afventer stadig yderligere
herom.
Even oplyser endvidere, at der endnu ikke er
kommet udmelding fra Aabenraa Kommune
omkring grunden på Kirkevej.
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Ferieregnskab (ferie som skal afholdes inden
31.12.2021)

Anne og Torben har planer for sine sidste feriedage
og er klar over afholdelsesfristen 31.12.2021.
Torben undersøger de øvrige medarbejderes
restferie og melder tilbage til Lilian.
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Punkt fra Theresia som ikke deltager p.g.a. ferie
Gudstjenester i efteråret m.m.

Da Theresia er fraværende på mødet, har hun
sendt punkter og spørgsmål til Lilian som skal
gennemgås på mødet:
Even har forespurgt forskellige steder omkring
muligheder for kirkebil i Felsted. Der findes ikke

taxa virksomheder som er interesserede i at
samarbejde omkring dette.
Vi arbejder ikke videre med dette for nuværende.
Vi drøftede muligheden for at gøre brug af frivillige
hvis der opstår et kørselsbehov hos en
kirkegænger.
Morten tilbyder i forlængelse heraf at ligge en
”føler” ud på vores Facebook side. Ud fra respons
på dette, kan vi tage stilling til, om en køreordning
ved hjælp fra frivillige skal igangsættes.
Høstgudstjeneste 3. oktober 2021 - skal der være
kirkekaffe?
Morten giver udtryk for, at han synes der skal være
kirkekaffe så tit som det overhovedet er muligt.
Dette for at opbygge relationer blandt vores
kirkegængere og menigheden generelt.
Høstgudstjenesten er en fin anledning til at igen at
starte op med kirkekaffe.
Der vil være kirkekaffe og Betty har tilbudt at
hjælpe med kaffebrygningen.
Dåbsgudstjeneste den 24.10.2021
Invitationer er sendt ud.
Theresia beder om hjælp til pakning af poser med
pixibøger og slik. Annelise sørger herfor. Der
pakkes også poser kun med lidt slik til korpigerne.
Allerhelgen den 7. november 2021
Theresia spørger om der er stemning for kirkekaffe
ved dette arrangement.
Vi vedtager, at der ikke er kaffe efter denne
gudstjeneste.
1.søndag i advent 28. november 2021
Skal der afholdes noget i hallen eller hvad er status
på dette?
Der er ingen afklaring på om arrangementet i
hallen afholdes, hvorfor vi udsætter punktet til
næste møde.
Der er enighed om, at hvis der afholdes
juletræsfest i hallen, vil kirken gerne samarbejde
omkring et fællesarrangement.
Nytårsgudstjeneste
Skal der være musik til arrangementet?
Ja, der skal være musik, portvin og kransekage.
Theresia må gerne bestille musikken hertil.
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Spørgsmål til og fra graveren

Torben oplyser, at han nu har fået kime-anlægget
til at køre ordentligt. Han gør nu brug af elektriker
og ikke det sædvanlige firma.

Torben spørger ind til kontrakten til Preben. Da det
ikke har været muligt at få kontakt til
kontaktpersonen, har Lilian taget over her. Hun er i
kontakt med Jakob Lysemose og har gang i
processen.
Der er gang i hækklipningen på kirkegården og det
kører efter planen.
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Kirkegårdsvedtægt og takster for kirkegården
Vedtægt vedlagt
Takster eftersendes

Even har tilrettet vedtægterne og disse indsendes
til provstiet. Der bemærkes overfor provstiet, at §4
ønskes bevaret, således at kvinden begraves til
venstre for manden.
Taksterne er gennemgået og reguleret som
tidligere vedtaget. Disse indsendes ligeledes til
provstiet.
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Kommende aktiviteter:
a 03.10.21 kl.10,00
Høstgudstjeneste
b 24.10.21 kl.11,00
Dåbsjubilæums
gudstjeneste
c 07.11.21 kl.19,00
Allerhelgen
d 28.11.21 kl.?????
1.søndag i advent????????
e 01.01.22 kl.?????
Nytårsgudstjeneste

Se under pkt. 6
Se under pkt. 6
Se under pkt. 6
Se under pkt. 6
Se under pkt. 6
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Deadline ugeavis den 19.10.21

Theresia har indsendt dette inden hun gik på ferie.
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Eventuelt

Anne har haft spirekor igen efter en lang pause.
Der er 13 tilmeldte og forløbet kører i 5 uger.
Lucia optoget genoptages igen.
Korpigerne holder fast og de er lige nu 15 piger.
I anledning af Haderslev Stifts 100 års jubilæum
planlægges der at lave en folder om alle kirker i
stiftet. Derfor er vi blevet bedt om en kort
beskrivelse på max 500 ord til denne folder.
Morten sørger for beskrivelse og et billede hertil.
Hjemmesiden: denne skal opdateres, da der her
stadig står datoer for allerede afholdte
arrangementer.
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Næste møde 26.10.2021 kl.17,00

