Beslutningsprotokol Menighedsrådsmøde
Åbent møde
Mødested: Sognehuset
Mødetid: 6. marts 2018 kl. 17,00

afbud fra Tove og Lars

1

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2

Underskrift af beslutningsprotokol fra
menighedsrådsmødet den 6. februar 2018

protokol blev underskrevet

3

Økonomi:
Resultatdisponering 2017 (bilag vedlagt)
Bemærkninger til regnskab 2017(fremsendes senere)

Oplæg til resultatdisponering blev godkendt
Kasserers bemærkninger blev gennemgået og
godkendt

4

Skærme i kirken

Der arbejdes videre med tilbuddet

5

Debatoplæg fra udvalg vedr. Kirkens liv og vækst

ingen bemærkninger

6

Spørgsmål til og fra præsten

2021 bliver der en stor klasse til konfirmation
Præsten tager kontakt til skolen/forældre om
deling af klassen til konfirmation

7

Spørgsmål til og fra graveren

Er påbegyndt fjernelse af gran på gravstederne.
Digital kirkegårdskort er ajourført

8

Fortsættelse af planlægning af aktiviteter i 2018
Kom med forslag til sogneudflugt

Forslag Hvidstens kro, Hjelholts uldspinderi, Sankt
Clemens kirke, Rømø

9

Kommende aktiviteter
a

15.03.18 kl.19,00

b

25.03.18 kl.10,00

c

29.03.18 kl.19,00

d
f

06.04.18 kl.15,00

e

22.04.18 kl.08,30

f

Kl.10,00
27.04.18 kl.10,00

Koncert i Felsted kirke
Stine Michel
Minikonfirmander/konfirmander med forældre samt
forældre til koret er
inviteret. Entré for andre
interesserede er
20 kr som betales ved
indgangen
Jernkonfirmation
(16 pers. til morgenkaffe
kl.9,00 (Rita, Even, Lillian))
Aftengudstjeneste
m/påskemåltid
Lotte sørger for mad. Tove
deltager med pigerne
Lille koncert med spirekor
og det lille kor
Koret bager selv kage
Morgenkaffe
guldkonfirmander
(Rita/Tinne)laver kaffe
Guldkonfirmation
Konfirmation (Tom, Lillian
og Even)

ingen bemærkninger

tilmeldt 20 personer

Jes opstiller borde den 28/3. kl 10,00

personantal??????????

Navneliste til poser. Mødes på dagen kl. 9,00

g

29.04.18 kl.10,00

h

21.05.18 kl.10,30

i

09.06.18 kl.?????

j

10.06.18 kl.10,00

k
10

Punkter til næste møde

11

Eventuelt

Konfirmation(Tom, Lillian
og Even)
2.Pinsedag
Friluftsgudstjeneste
(Felsted arrangør)
Kirkekoret og kirkekoret fra
Varnæs og Høje Kolstrup
øver hele dagen
Musikgudstjeneste med
kirkekoret og kirkekoret fra
Varnæs og Høje Kolstrup
Deadline ugeavisen

Navneliste til poser. Mødes på dagen kl. 9,00

dåbsgudstjeneste og sogneudflugt

