Halk-Grarup Menighedsråd

Dato: 24.02 2016 kl 19

Blad nr. 163
Formandens initialer:
PJ

Dagsorden

Beslutning

Menighedsrådsmøde

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

1.
Godkendelse af dagsorden.

Ad. 1.
Dagsorden godkendt.

2.
Underskrift af referat fra sidste
møde.

ad. 2.
Referat fra sidste møde underskrevet

3.
Lydanlæg i kirker og
præstegårdslade. (bilag)

ad. 3.
Vi skal have udspecificeret de to tilbud fra Phonic Ear og
Sicom.
Vi har mulighed for at søge midler i Oticon fonden til tilbud fra
Phonic Ear - hvis vi vælger dem.
Thyra undersøger, om man kan anvende en del af
salgsummerne fra kirkejorden i Grarup til lydanlæg til
kirkerne.

Belægning af gangarealer ind til
Halk kirke.
V/ PJ

Belægning på gangarealer ind til Halk kirke.
Entreprenør Mogens Anker giver tilbud på en fast 3 m bred
belægningsbane rundt om Halk kirke.

4.
Påske og 2. Pinsedag i pastoratet.
Gudstjenestesituationen i nærmeste
fremtid.
V/ L-P

ad. 4.
Vi afventer organistens tilbagemelding på fredagens
liturgiske gudstjeneste.
Præsten redegjorde for planlægningen af 2. Pinsedag d. 16.
maj, ved fyret på Årø.
Musikken leveres af et transportabelt klokkespil fra
Løgumkloster.
Børnekor fra hele provstiet er inviteret.
Flere tilkendegav at hjælpe til med det praktiske.
Juli måneds gudstjenester bliver lidt tynd pga af manglende
domprovst og manglende præster i byen. Vi kan derfor ikke
få hjælp til dækning af gudstjenester.
Vores organister fra Halk-Grarup, Vilstrup, Øsby og Hoptrup
har haft deres første fælles planlægningsmøde.
Sognekoordinator Anette Eilers har deltaget i mødet og får
planlægningen kalendersat.
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5.
Konfirmandundervisningning.
V/ L-P

ad. 5.
Provstiudvalget har i det seneste år betalt en bus til transport
af konfirmanderne fra Halk-Grarup og Vilstrup, Hoptrup og
Øsby fra Hjortebroskolen til hjemsognene.
Næste år fordeles kørsel på de 4 kirkekasser.

6.
Sponsorbørn i Gambia.

ad. 6.
Ngayen School Fund støttes med minumumsbeløbet på
2.000kr. på årsbasis. Beløbet forventes indsamlet til diverse
arrangementer.
Mail: www.ngayenschoolfund.org
Helle er kontaktperson og videresender informationer til det
øvrige menighedsråd.

Herunder sogneindsamlinger
generelt.
V/ Helle og L-P

Præsten fik menighedsrådets accept at konfirmandernes
frivillige deltagelse i indsamling til Folkekirkens Nødhjælp.
Præsten tager spørgsmålet op om et fælles diakonitiltag på
Næsset med kollegerne, med henblik på et fælles formelt
samarbejde.

7.
Babysalmesang på Næsset.
V/ PJ

ad. 7.
Tilslutningen er dalende.
Præsten foreslår at Næsset betragtes som en enhed, hvor
der ex. er 1-2 tilbud hvert halve år, af hensyn til
barselperioden.
Det er vigtigt at der tages initiativ til samarbejdet.

8.
Ny beskrivelse af Alices
kirkesangerstilling.
Orientering v/ PJ

ad. 8.
Lukket møde.

9.
Nyt fra Udvalg.

ad. 9.
Drøftelse af Honorarsatser til menighedsrådets aflønning.
Der bevilges ny opvaskemaskine og kummefryser til
præstegården.

10.
Evt.

ad. 10.
Evt.
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