Beslutningsprotokol Menighedsrådsmøde
Åbent møde
Mødested: Sognehuset
Mødetid: 3. januar 2019 kl. 17,00
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Godkendelse af dagsorden

Godkendt uden bemærkninger.
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Underskrift af beslutningsprotokol fra 14.11.2018,
referat fra konstitueringsmøde og lukket møde
Bilag vedlagt

Samtlige bilag blev underskrevet.
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Økonomi:
Kasseeftersyn
Bilag vedlagt

Der har været kasseeftersyn i Rise.
Der har ikke vist sig nogen graverende ting – kun
småting er blevet bemærket.
Fremadrettet skal vi være mere opmærksomme på
at få bilag, når vi handler ind på vegne af
menighedsrådet. Kontoudtog eller håndskrevne
bilag er ikke nok.
Der var ikke nogen yderligere spørgsmål til de
udleverede punkter.
Indkøb af skærme og Ipad blev drøftet på mødet.
Flere har hørt mange positive tilkendegivelser på
initiativet.
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Spørgsmål til og fra præsten

Samarbejde med andre kirker og præster
Præsten i Kværs har arrangeret et foredrag med
Mads Quotrup til den 30/1-19 og Theresia har sagt
ja hertil. Lilian har booket Damms Gård fra kl. 17.00
til kl. 22.30 og der blev bakket op omkring
arrangementet af hele menighedsrådet.
Der er herudover enighed om at holde lav profil
mht. samarbejder og foredragsarrangementer, da
vi i Felsted har foredragsforeningen, som vi ikke
ønsker at gå i bedene.
Luthersk nøgle
Lilian oplyser, at der er indgivet en klage til
provstiet, da det ikke var forventet at modtage en
regning i forbindelse med arrangementet Luthersk
nøgle.
Julen
Theresia synes, at julen gik over alle forventninger.
Der er hørt flere positive og begejstrede
tilkendegivelser om både gudstjenester og øvrige
julearrangementer. Krybbespil kørte godt og
dragterne var sublime.
Dog påpeger hun én ting; julegudstjenesterne
24/12 rykkes ½ time frem, således at der fremover
holdes gudstjeneste kl. 14.00 og 15.30.

På plejehjemmet fungerede det også fint, dog var
der en mindre misforståelse omkring
starttidspunktet.
Julekoncert på Damms Gård var også godt. Der var
ca. 80 deltagere. Der var lidt udfordringer med
tilmeldingsfristen som ikke blev overholdt. Dette
drøftes videre med Ældresagen og Aabenraa
Biblioteker.
De ni læsninger den 23/12-18 var ikke voldsom
godt besøgt, men der er dog enighed om at
arrangere det igen næste år, da det var en god
oplevelse. Måske datoen skal ændres til tidligere i
december.
Nytårsgudstjenesten var en succes. Der blev talt 70
kirkegængere.
Minikonfirmander
Opstart den 30/1-19. Betty Jørgensen har meldt sig
som frivillig hjælper.
Konfirmationsforberedelse
Skolen ønsker et møde omkring tidspunktet for
konfirmationsforberedelsen. Vi skal alle overveje
andre muligheder og tidspunkter for
konfirmationsforberedelse.
Theresia afholder hjemmebesøg hos alle
konfirmander.
Øvrigt
Theresia og Torben ønsker lys på kirkegangen op til
kirken. Undersøges af Even.
Belægning og asfalt blev også drøftet, da begge
dele er slidte. Belægning afventer. Asfaltreparation
undersøges.
Allerhelgen
Datoen må flyttes, da Theresia er blevet forhindret
på oprindelig dato. Den arrangeres i stedet den
10/11-19.
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Lørdagsdåb

Det blev drøftet om lørdagsdåb skal tilbydes, da
flere har efterspurgt dette.
Theresia er helt åben for det og vil meget nødigt
sige nej hertil.
Lilian gør opmærksom på, at rammetider skal
drøftes, for at få styr på medarbejdernes
arbejdstider og antallet af timer.
Der er uvished om hvordan ramme-reglerne for
lørdagsdåb er. Hvem af medarbejderne er
forpligtede til at arbejde om lørdagen, hvornår og

hvor ofte. Snakken tages med på mødet med Jakob
Lysemose.
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Ændring af liturgi

Spørgsmål fra Theresia:
Skal trosbekendelsen synges eller skal vi sige den?
Morten Hoff pointerer, at Theresia sagtens kan
synge den og også synge for. Han synes samtidig, at
den fortsat skal synges.
Konfirmanderne skal lære både at sige den og også
synge den, således at de kan begge dele.
Flertallet af menighedsrådet er også stemt for at
synge den.
Konklusionen blev, at vi fortsætter med at synge
den – dog siges den ved børnegudstjeneste og
andre børne/baby arrangementer.
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2. pinsedags gudstjeneste

Theresia har fået at vide, at vi i Felsted står for
denne i år og har ligeledes snakket med Krusmølle
om muligheden for at komme derned og holde
gudstjenesten udendørs dernede.
Der er mulighed for at bestille enten kaffe eller
frokost.
Der er usikkerhed om de øvrige kirker er
interesserede i samarbejdet om arrangementet.
Morten foreslår, at vi laver en skrivelse til de øvrige
menighedsråd, for at få klarhed over hvem der er
med og hvad der skal laves. Dette er der enighed
om og udarbejdelse heraf igangsættes.
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Skiltning til præstegården

Det er svært for udefrakommende at finde
præstegården. Det kunne være ønskeligt, med
skilte både oppe ved Gråstenvej og på
Assenholmvej.
Even tager fat i kommunen og beder om få skilte
udarbejdet og opsat.
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Englandsturen

Theresia vil gerne lave en sognetur til England til
byen Felsted i Essex og spørger om der er interesse
for at arbejde videre med ideen.
Der er enighed om at gå videre med ideen og der
arbejdes videre hermed.
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Spørgsmål til og fra graveren

Der er fortsat sygemelding blandt personalet,
hvorfor der arbejdes med oplæring af en afløser.
Torben har feriedage til gode, som han planlægger
at tage sådan enkeltvis hen over foråret.

Træer på kirkegården bør efterses, da de er
skrøbelige og skaber usikkerhed for nedfald af
store grene mv. Det tager for meget tid, at fjerne
nedfaldne blade og grene fra træerne.
Lars arbejder videre og kontakter fagekspert.
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Videre drøftelse af budgetlagte aktiviteter i 2019 og
indsamling/kollekter

Lilian foreslår, at punktet tages op på næste møde
og ønsker, at alle går i tænkeboks og foretager
grundige overvejelser omkring aktiviteter mv. til
næste gang.
Der udleveredes liste over budgetlagte udgifter for
2019 (tallene på listen er den realiserede udgift i
2018)
Morten spørger, om der må bestilles nye kort til
Felsted Kirke rækker ud. Der gives grønt lys hertil.
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Kommende aktiviteter
a

06.01.19 kl.11,00

b

03.02.19 kl. 19,00

Hellig tre konger.
Spejdernes nytårsparole.
Vi synger ”Dejlig er den
himmelblå” med 3
forskellige melodier
Kyndelmisse gudstjeneste
Kirkekaffe/småkager

c

Dato for frivilliges frokost

d

Nye deadlines fra
Ugeavisen
Sognecafé

e

f

18.04.19

Skærtorsdag aften

g

17.05.19

Store bededag

h

29.11.19

Julefrokost menighedsråd

Morten laver noget grafik til skærmene, som kan
køre ved denne lejlighed. Her indarbejdes også
teksten der skal synges. Theresia sender tekst til
Morten.
Aftensgudstjeneste med masser af levende lys.
Salmerne laves til skærmene og det forsøges at
lave gudstjenesten uden elektrisk lys.
Kirkekaffe med småkager efterfølgende.
Det har tidligere været i forlængelse af en ”Felsted
Kirke rækker ud” dag.
Det vedtages, at frokosten i år afholdes den 1.
marts 2019 kl. 18.30
Morten sørger for at få indbydelser sendt ud og
efterspørger hvem der skal inviteres. Morten får
grønt lys, til at vurdere hvem der skal med.
Seneste tilmelding midt februar.
Theresia rykker for deadlines.
Kører stille og roligt. Ikke overdrevent mange
deltagere men vi fortsætter med at tilbyde
sognecafé, da mange er glade herfor. Theresia har
planlagt nye datoer.
Nadver (jødisk) måltid i forbindelse med
gudstjenesten som foregår om aftenen. Morten
spørger om Lotte vil være behjælpelig hermed igen.
Theresia spørger til muligheden for at få fri denne
dag og foreslår at henvise vores kirkegængere til
omkringliggende kirker, da det ikke er den største
kirkegængerdag. Der er ikke konfirmation i Felsted
denne dag.
Datoen fastsættes til den 29. november 2019 kl.
18.30 i præstegården.
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Punkter til næste møde

Der var ikke noget til punktet.
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Eventuelt

Der er et par menighedsrådsmøder som bør flyttes,
da Theresia ikke kan. Derfor besluttes det at:
Mødet den 20.03.19 flyttes til 13.03.19
Mødet den 9.10.19 flyttes til 23.10.19
Babysalmesang blev startet op i går den 2/1-19.
Der var 5 tilmeldte.
Der søges teenagere til ungdomskoret gennem
ugeavisen.
21. januar 2019 kommer 9. klasse til kirken for at
skulle lave et salmeprojekt. Anne har søgt om
ekstra tid hertil hos provstiet.
Anne har undersøgt muligheder og priser på
dragtposer til luciakjoler og krybbespilsdragter.
Theresia undersøger videre.
Klaverbænk forsøges repareret endnu engang.
Alternativt bestilles der en ny.
Even spørger om muligheden for at flytte de
øverste række bænke i kirken op i koret, for at
skabe mere plads.
Det besluttes, at næste møde (5/2-19 kl. 17.00)
startes i kirken, hvor vi besigtiger mulighederne.

