Referat Menighedsrådsmøde
Åbent møde
Mødested: Sognehuset
Mødetid: onsdag 10. april 2019 kl. 17,00

Fraværende: Torben, Hanne og Morten

1

Godkendelse af dagsorden

Godkendt uden bemærkninger

2

Underskrift af beslutningsprotokol fra 7.3.19

Er underskrevet efter mødet 7.3.19

3

Økonomi

Kvartalsrapport for perioden 1/1-28/2-19 blev
omdelt. Underskud, da der mangler enkelte
indtægter. Ellers ingen bemærkninger hertil.

4

Spørgsmål til og fra præsten

Minikonfirmander er afsluttet i dag og der afsluttes
officielt i kirken på søndag den 14/4-19.
Som noget nyt har Theresia lavet sedler til ophæng
i kassen ved kirkeporten og i våbenhuset. Som en
ekstra reklame for vores aktiviteter.
Konfirmanderne skal på tur til Hamborg den 2. Maj.
Even, Lillian, Betty og Finn tager med som hjælper.
Alle 25 familier har nu haft besøg af Theresia med
stor succes.
Konfirmandforberedelse til næste år bliver 6 hele
dage og måske bliver der brug for menighedsrådsmedlemmer til at hjælpe til på dagene.
Jesus på slottet den 18/19. juni, begge dage fra
8.00 til 13.00 på Brundlund Slot – der mangler
frivillige hjælpere!
Idé: at invitere voksne til at komme og lave ikoner
(ligesom konfirmanderne har gjort det) og måske
afslutte med en aftengudstjeneste.
Theresia har fået mail fra den tyske præst med
spørgsmål til samarbejde omkring tyske
gudstjenester i Felsted Kirke. Da der ikke er nogen
tysk menighed i Felsted Kirke længere, besluttes
det af menighedsrådet, at der ikke gøres mere for
at bibeholde denne tradition.

5

Spørgsmål til og fra graveren herunder status på
træfældning m.m. på kirkegården, resten udsættes
til næste møde, da Torben har meldt afbud

Der er lavet en ansøgning om tilladelse til
træfældning mv. på og omkring kirkegården (blev
omdelt på mødet), som efter mødet i dag sendes til
provstiet.

6

Status på budgetlagte aktiviteter 2019

Til 2. pinsedags friluftsgudstjeneste på Krusmølle er
der bestilt et band der kommer og spiller Kim
Larsen tema. Udgiften hertil er ikke budgetlagt,
hvorfor prisen på kaffe og kage sættes op. Se under
pkt. 9e.

7

Vedtægter for kasserer, kontaktperson, sekretær og
kirkeværge

Vedtægter for kasserer, sekretær og kirkeværge
blev kort drøftet og underskrevet af de berørte
parter.
Vedtægtssættet for kontaktpersonen udsættes til
næste møde, hvor kontaktpersonen er til stede.

8

Sogneudflugten 3. september 2019

Lillian har haft kontakt med Tierpitz og booket tid
til os på dagen kl. 11.00. Der gives en halv times
intro i bussen inden vi ankommer, da der ikke kan
guides så mange personer på én gang på museet.
Restaurant Ho Bugt har givet tilbud på frokost,
kaffe og kage til 150 kr. Der er ikke mulighed for
bespisning på selve museet.
Det blev foreslået, at supplere turen med et besøg i
Aal Kirke ved Oksbøl. Theresia undersøger og tager
kontakt til kirken.
Lillian og Theresia arbejder videre med turen.

9

Kommende aktiviteter

.

a

18.04.19 kl.19,00

Skærtorsdags måltid
(Mad Lotte)

b
c

21.04.19 kl.10,00
19.05.19 kl. 9,00
og kl. 11,00

d

21.05.19 kl. 9-12

e

10.06.19 kl.14.30

Påskedag/Ida Jessen
Konfirmation.
Telegrammer Lillian/Even
Jes P-vagt
Mødetid kl. 8,00
Provstesyn
Menighedsrådet er vært
ved en frokost
2. pinsedag/Krusmølle

F
g
h

03.09.19 kl.8,30
29.11.19 kl.18.30
12.12.19 kl.19.00

i

Deadline ugeavis

Sogneudflugt
Julefrokost menighedsråd
Julekoncert med Vis Vocal
kor i kirken
På Damms Gård er der
kaffe og en historie fra
præsten
Fælles arrangement med
biblioteket og ældresagen
24.04.2019 kl.12,00

Hjælpere er Rita, Jes, Tove Grevsen, Lillian og Even.
Borde, stole, service og dug er der styr på. Der skal
tjekkes op på hvor meget rød- og hvidvin vi har til
arrangementet og indkøbes lidt blomster til
pyntning.
Arrangementet vil blive afholdt som en
gudstjeneste, hvor der kun smages på maden
undervejs og til sidst spises det egentlige måltid i
en bestemt rækkefølge.
Theresia har brug for skåle med saltvand.
Hjælpere og Theresia mødes inden arrangementet
på dagen kl. 14.00
På plads.
Alt er på plads.

Alt er på plads.

Prisen på kaffe og brødtærte blev aftalt til 50 kr.
Der er bestilt band, der vil spille et Kim Larsen
tema. Se også pkt. 6.
Se under pkt. 8.
Præstegården
Ok

Emner: Sogneudflugt, Friluftsgudstjeneste 2.
pinsedag, konfirmationen.

10

Morten Hoff ønsker midlertidig orlov

Menighedsrådet har bevilliget den ønskede orlov til
Morten og Rita Knudsen indtræder som
stedfortræder for ham.

11

Eventuelt

Dato for årlig menighedsmøde skal fastsættes. På
møde orienteres der om aktiviteter i årets løb og
om fremtidige planer. Det har tidligere været
afholdt i forlængelse af en gudstjeneste.
Det aftales, at mødet afholdes den 16/6-19 efter
gudstjenesten. Der laves dagsorden hertil på næste
møde.
Gudstjeneste på plejehjem blev diskuteret.
Hvordan sikres, at alle kan se og høre og hvordan
udskiftes organisten på disse gudstjenester? Det
blev aftalt, at Lillian og Even tager kontakt til
menighedsrådets formand i Varnæs og i
samarbejde findes der en løsning på
gudstjenesternes afholdelse.

