Referat Menighedsrådsmøde
Åbent møde
Mødested: Sognehuset
Mødetid: 8. maj 2018 kl. 17,00

1

Godkendelse af dagsorden

Afbud Hanne og Lars
Tilstede Even, Lillian, Rita, Morten, Jes, Anne,
Torben og Tove
Godkendt.

2

Underskrift af beslutningsprotokol fra mødet 17.april

Gjort.

3

Økonomi
Januar kvartalsrapport (vedlagt)

Der er ingen kommentarer til regnskabsrapport.

4

Spørgsmål til og fra graveren

Torben informerer om gravsteder, hvor man ikke
betaler for vedligeholdelse, har sendt påmindelser,
men ingen reaktion.
Torben ønsker en ny flagstang i glasfiber med
vippestang med indvendig line.
Vi genetablerer gravstedet efter nr. 2 begravelse og
vi genbruger planterne/busker. Man betaler for
genetableringen.
Orgelet bliver renset og ved begravelse/bisættelse
kan man bruge klaveret, hvis familien ikke ønsker
dette, må man bruge en anden kirke eller vente.

5

Sommerskole for sangere og korledere

Anne deltager

6

Ny valgudvalg er indberettet til stiftet/provsti

Lillian sendt ind.

7

Konfirmation i 2021

Begge konfirmationer bliver samme dag, Tove
kontakter skolen angående klasseliste og hvem der
deler børnene, vi ser helst samme antal piger og
drenge.
Konfirmationerne tages op hvert år og tager stilling
til om der er en eller to, og hvornår tidspunktet er.

8

Sogneudflugten 2018

Turen går til ”Den Gamle By” i Århus, Lillian tager
kontakt til Århus og hører om datoer og
rundvisning, derefter kan datoen meldes ud.
Undervejs holdes der stop ved en kirke, nærmere
info senere.

9

Skrivelse fra borgerforening ang. Hjemmeside
(Skrivelse vedlagt)

10

Kommende aktiviteter
a 21.05.18 kl.10,30

b

09.06.18 kl.?????

c

10.06.18 kl.10,00

d

02.09.18 kl.13,00

e

28.10.18.kl.?????

2.Pinsedag
Friluftsgudstjeneste
(ingen gudstjeneste)
Kirkekoret og kirkekoret fra
Varnæs og Høje Kolstrup
øver hele dagen
Musikgudstjeneste med
kirkekoret og kirkekoret fra
Varnæs og Høje Kolstrup
Gospelgudstjeneste i
Felstedugen
Dåbsgudstjeneste

f

23.05.18

Deadline Ugeavisen

11

Punkter til næste møde

12

Eventuelt

Morten tager kontakt til Christian angående denne
side.

Lotte står for mad, de andre kor står for frugt.
Der er styr på dagen og musik gudstjeneste dagen
efter.
o.k.

Der kommer til at stå Gospelgudstjeneste i bladet
for Felsted ugen, Morten bestiller kor.
Efter gudstjeneste er der mad på Damms gård,
menuen fastsættes senere.
Billeder og tekst fra Olivers afsked,
musikgudstjeneste, sognecafe, Felsted Kirke rækker
ud.

Morten stiller op til menighedsrådet igen, ønsker
dog ikke at være kontaktperson.
Tove stiller ikke op igen.

