Beslutningsprotokol Menighedsrådsmøde
Åbent møde
Mødested: Sognehuset
Mødetid: onsdag 14. november 2018 kl. 17,00

Afbud fra Lars

1

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2

Underskrift af beslutningsprotokol fra 3.okt.2018

Underskrevet

3

Økonomi:
III. kvt. regnskabsrapport

Gennemgået ved Even og godkendt

4

Spørgsmål til og fra præsten

Juleandagt d. 20/12-2018 kl. 19.30
Ingen ønske om fastnet telefonabn. Even
undersøger

5

Spørgsmål til og fra graveren

Dåbsklude bestilles.
Er godt i gang med grandækning og forventer at
være færdig til 1. søndag i advent

6

Drøftelse af budgetlagte aktiviteter i 2019 og
indsamling/kollekter

Drøftet og gennemgået.
Punktet fortsætter ved næste møde

7

Krybbespil

Dragterne er købt og er færdige.

8

2. pinsedagsgudstjeneste (Theresia undersøger
holdning hertil i Varnæs, Kliplev og Ensted sogn)

Vi er villige til at give det en chance, men på den
betingelse, at de andre tre præster deltager aktivt.
Vi står for det praktiske, men melder de andre
præster fra, går vi solo eller slår os sammen med
Åbenrå. Bliver det ikke en succes, trækker vi os fra
det.

9

Kommende aktiviteter
a

19.11.18 kl.16,15

b
c

02.12.18 kl.13,15
12.12.18 kl.19,00

d

16.12.18 kl.10,00

Teamøst møde i Felsted
Sognehus
Jul i Felstedhallen
Julekoncert i kirken med
Sct. Jørgens kirke´s
pigekor. Efterfølgende
julehygge på Damms
Gård. Theresia fortæller
eller læser historie eller
andet. Arrangementet er
fælles med ÆldreSagen
og Aabenraa
bibliotekerne. Entré 50 kr
betales i kirken
Luciagudstjeneste
Kirkekaffe

Theresia har ikke mulighed for at deltage
Even deltager i stedet
Hjælpere: Morten, Jes, kl 11.00 fra kirken.

e

19.12.18 kl.09,00

Juleafslutning for
børnehave, dagplejere
og hjemmegående.
Bedsteforældre m.m. er
velkomne
Generalprøve på
krybbespil

f
g
h

20.12.18 kl.8,30 og
10,30
23.12.18 kl.10,00
01.01.19 kl.16,00

i

06.01.19 kl.11,00

j

03.02.19 kl. 19,00

k

21.11.18

Juleafslutning skole
krybbespil
”De ni læsninger”
Nytåret fejres i kirken
med bobler/portvin og
kransekage
Musik:Trioen Corte di
Gioa
Hellig tre konger
gudstjeneste. ”Dejlig er
den himmelblå” med 3
forskellige melodier
Kyndelmisse gudstjeneste
Kirkekaffe
Deadline ugeavisen

Trioen Corte di Gioa (kr. 5.000)
Portvin og kransekage
Torben køber ind

Aftengudstjeneste kl. 19.00 med efterfølgende
kirkekaffe
næste deadline 19.12.18
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Punkter til næste møde 3.jan.19 kl.17,00

Dato for frokost til de frivillige
Ny deadlines til Ugeavisen

11

Eventuelt

Kristine tager billeder af kirkens inventar, Tove og
Torben aftaler tidspunkt.

