
Referat Menighedsrådsmøde 
Åbent møde 

 Mødested: Sognehuset Lotte, Lars, Even, Lillian, Hanne, Theresia, Jes, 
Anne, Rita og Tove 

 Mødetid: onsdag den 8. august 2018 kl.18,00  

   

1 Godkendelse af dagsorden O.K 

   

2 Underskrift af beslutningsprotokol fra mødet 12. juni  O.k. 

   

3 Økonomi 
kvartalsrapport 

Gennemgået 
Problemer med at udbetale løn til kormedlemmer, 
problemer med konto nr., Anne er i kontakt med 
kontoret. 

   

4 Spørgsmål til og fra graveren Torben er på ferie 

   

5 Menighedsrådsvalg 2018 – nyt fra valgudvalg - nye 
medlemmer/suppleanter – 
orienteringsmødet/opstillingsmødet 

Hanne orienterer om valget til menighedsrådet. 
Der er orienteringsmøde/opstillingsmøde d. 12/9 
-2018 kl 19.00 i sognehuset. 
Morten orienterer om menighedsrådets 
nuværende arbejde og hvad vi har af 
fremtidsvisioner. 
 

   

6 Sogneudflugten 18. september – tilmelding fra 
menighedsrådet og præsten 

Der er indtil nu tilmeld 32 deltagere 
Afgang kl 8.30 fra kirken 
Foredrag i Jelling kl 10.00 om monumenterne, 
derefter på egen hånd. 
Frokost kl. 11.30 i Jelling 
Samt lagkage og kaffe 
Rundtur i Den Gamle by 

   

7 Dåbsgudstjenesten 28.10.2018 kl.10,00 - indbydelsen Bliver gjort først i september, Theresia undersøger 
dette. Det er med tilmelding pga af madbestilling 

   

8 Kommende aktiviteter  

 a 02.09.18 kl.13,00 Indsættelse/gospelgudstje- 
neste i Felstedugen 

Morten har styr på det 

 b 18.09.18 kl.08,30 Sogneudflugten 2018  

 c 28.10.18.kl.10,00 Dåbsgudstjeneste. 
Efterfølgende mad på 
Damms Gård (tilmelding) 

 

 d ????????????? Julefrokost Fredag d. 9/11-2018 kl. 19.00 

 e 02.12.18 
???????? 

Jul i Felstedhallen Aftales senere 

 f 12.12.18 Julekoncert i kirken med 
Sct.Jørgen kirke´s pigekor. 
Efterfølgende julehygge på 
Damms Gård. 
Arrangementet er fælles 
med ÆldreSagen og 

Der er et indslag fra præsten f.eks. en historie 



Bibliotekerne. Entré 50 kr 
betales i kirken 

 g 22.08.18 Deadline ugeavisen Ny tekst til valg 
Rettelse til sogneudflugt 
Den nye præst 
Den nye kirkesanger 
Gospelgudstjeneste 
Gudstjenesteliste 

   

9 Forslag til program i kirken 2018-2019 fra vores nye 
præst m.m. 

Vi gennemgik program for året 

   

10 Konfirmation 2021  

   

11 Datoer for menighedsrådsmøder frem til januar 19 Onsdag d. 5/9-2018 kl.17.00 
Onsdag d. 3/10-2018 kl. 17.00 
Onsdag d. 14/11-2018 kl. 17.00 
Torsdag d. 3/1-2018 kl. 17.00 
 

   

   

   

12 Punkter til næste møde Opdatering af program for året 

   

13 Eventuelt Torsdag d. 11/10-2018 fælles foredrag på Damms 
gård med Michael Nørrelund kl. 19.00, pris 100,00 
kr incl. kage 
 
Kursus i lønforhandling på Folkehjem 
 
Korstævne  i Vojens d. 3/11-2018 pris 50,00 pr. 
barn 
 
 

 


