Halk-Grarup Menighedsråd

Dato: 18.02 2015 kl 19

Blad nr. 139
Formandens initialer:
PJ

Dagsorden

Beslutning

Menighedsrådsmøde

Fremmødte:
Lars Peter Melchiorsen, Peter Jacobsen, Thyra Bohsen,
Helle Meinhardt, Thomas Hansen, Flemming Madsen,
Anders Gammelgaard og Else Fromm-Christiansen.
Afbud:
Christian Kjeldsen og Maria Kjær.

1.
Godkendelse af dagsorden.

ad.1
Dagsorden godkendt.

2.
Godkendelse af referat fra sidste
møde.

ad.2
Referat godkendt.

2.a
Ledende gravers løn.

ad. 2.a
Lukket møde.

3.
Hvor omfattende skal referat af
møder være?
v/ PJ

ad.3
Drøftelse af fordele ved mødereferat kontra det kortfattede
beslutningsreferat.

4.
Regnskab 2014.
v/ Thyra

ad.4
Gennemgang af regnskab.
Revisionsprotokollat til beholdningseftersyn for 2014
underskrevet.

5.
Indsamling ved gudstjenester.
v/ LP

ad.5
Drøftelse af indsamling til menighedspleje.
Tidligere indsamlinger har fortrinsvis været de lovpligtige.
Skal vi indføre swip?
Vi drøfter punktet på næste møde.
Præsten skriver i kirkebladet, hvad kommende indsamlinger
går til.
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6.
Trosbekendelsen - skal den synges
eller "siges".
v/ LP

ad. 6
Drøftelse af begge muligheder.
Til tidlige tjenester kunne man måske sige trosbekendelsen?
Nogle foretrækker, at trosbekendelsen siges, andre
foretrækker, at den synges.
Ikke alle kirkegængere er bekendt med melodien.

7.
Konfirmation 2019
v/ LP

ad. 7
Konfirmation i Vilstrup og i Grarup kan falde på samme dato.
Det besluttes derfor, at flytte konfirmationsdatoen i Grarup til
2. søndag i maj med virkning fra 2019.

8.
"Fotopolitik" i kirken og i forbindelse
med kirkeblad.
v/ PJ

ad.8
Der må fotograferes under indgang og udgang.
Man må fotografere "fra sin plads"
Skiltningen revideres af Lars Peter og Flemming.

9.
ad.9
Evaluering af "Våbenhuskaffe", som Menigheden bakker op omkring "Våbenhuskaffe" og vi
har kørt et års tid.
fortsætter med arrangementet.
v/ PJ
Præsten sætter "kirkekaffe" ind i den kommende
gudstjenesteplan.

10.
Udskiftning af låse i kirker og Lade.
v/ Flemming

ad.10
Nøgle til Halk og Grarup kirker og præstegårdsladen koster
8.912 kr + moms for 16 nøgler.
Flemming undersøger pris for elektroniske låse.

11.
Medarbejdermøde. Fastsættelse af
dato mm.
v/ Maria

ad.11.
Der findes en ny dato i samråd med Maria.

12.
Arrangementer ved de forskellige
udvalg:

ad.12
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25-3 Aftensang. Er på plads.

Organist og kirkesanger planlægger sangaften.
Helle sørger for traktement.

27-3 kl 10. "Pigen med paraplyen".

Foregår i Øsby kirke. Åbent for alle.

2-4 kl 18:30. Skærtorsdagsgudstjeneste.

Sognehjælpere:
Peter Jacobsen, Kirsten Eriksen, Rita Petersen, Asta Jensen
og Inge Kjær.
Else køber ind.
Vi mødes 16.30.
Sognekoret er på.

Temadag i samarbejde med Øsby,
Vilstrup og Hoptrup.
v/ Maria.

8. april afholdes Temadag for medarbejdere i
Præstegårdsladen.

Sognehjælperfrokost.

25. oktober.Sognehjælpermorgenkaffe før højmesse i Halk.

13.
Orientering fra præst, formand og
udvalg.

ad.13
Formanden orienterer om:
Sammensætning af organiststillinger i Halk Grarup og
Vilstrup.
Anette Eilers bevilges IT kursus.
Ansættelse af menighedskoordinator. Stiftet er velvilligt og vil
gerne have uddybet stillingsbeskrivelsen.
Præsten:
Julearrangement og fastelavnsfest for børn blev ikke til
noget. Der er mange andre tilbud.
Hvad gør vi med børn og unge i Halk Grarup?
Spaghettigudstjeneste?
Friluftsgudstjenesten startede som et tilbud til børnefamilier skal vi genindføre det?

14.
Evt.

ad. 14
Evt.

, den

underskrifter

