Halk-Grarup Menighedsråd

Dato: 14. juni 2016 kl 19

Blad nr. 172
Formandens initialer:
PJ

Dagsorden

Beslutning

Menighedsrådsmøde

Fremmødte:
Formand Peter Jacobsen, Præst Lars-Peter Melchiorsen,
Anette Eilers, Jytte Weber, Thyra Bohsen, Thomas Hansen,
Flemming Madsen, Helle Meinhardt og Else FrommChristiansen.
Fraværende: Anders Gammelgaard.
Afbud: Maria Kjær.
Referent: Else Fromm-Christiansen.

1.
Godkendelse af dagsorden.

ad. 1.
Dagsorden godkendt med tilføjelse af pkt. 5 a, pkt. 9. a og
pkt. 9 b.

2.
Underskrift af referat fra sidste
møde.

ad. 2.
Referatet underskrevet.

3.
Endelig godkendelse af budget
2017.
V/ Thyra

ad. 3.
Budget 2017 "Halk-Grarup Sognes Menighedsråd, CVR-nr.
70430312, Budget 2017, Bidrag budget afleveret d. 14-062016 17:08", gennemgået på sidste møde - er endelig
godkendt.

4.
ad. 4.
Retningslinier for indslag i kirkeblad. Der optages indslag med indtil ca. 400 ord.
V/ L-P
Der nedsættes et ad hock kirkebladsudvalg bestående af
Anette Eilers, Lars-Peter Melchiorsen og Peter Jacobsen.
Derefter forlod Anette Eilers mødet.

5.
Parkeringsplads foran mindestenen
ved Halk kirke.
Hvad kan lade sig gøre?
V/ Peter

ad. 5.
Der arbejdes videre med planerne om at fjerne græs og
anlæg foran mindestenen. Stenen skal blive stående.
Der etableres evt oplagsplads på nordsiden af kirkediget op
mod den nye parkeringsplads.

5.a

ad. 5a
Projekt lydanlæg til Halk og Grarup kirker er af
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provstiudvalget sendt videre til stiftet.
Projektet må ikke påbegyndes før der foreligger tilladelse fra
Haderslev Stift.

6.
Forslag fra gudstjenesteudvalg om
fyraftensgudstjeneste i 1. halvår
2017.
V/ L-P

ad. 6.
Gudstjenesteudvalget har afholdt møde 1. juni.
Der arbejdes ikke længere på harmonisering af
gudstjenesterne i Halk-Grarup og Vilstrup.
Det er i orden, at der er forskel.
Der er planlagt 4 fyraftensgudstjenester i Halk-Grarup og 4 i
Vilstrup.
Der arbejdes på at sætte mere musik på.
Der stilles forslag om afholdelse af lægmandsgudstjenester.
18. august næste møde.

7.
Seniorordning for
gravermedhjælpere.
V/ Peter

8.
Referat fra møder.
Skal referatet være mere fyldigt
eller blot et beslutningsreferat?
V/ Else

9.
Nyt fra præst og udvalg.

ad. 7.
Senior ordningen eksisterer og gælder for alle.
Formanden kontakter provstikonsulent Jacob Lysmose
angående ansøgning.

ad. 8.
Vi fortsætter som hidtil med at sende referatet rundt til
mødedeltagerne, med mulighed for at uddybe de enkelte
punkter.
Det nye menighedsråd kan tage stilling til evt anden
mødeform og andet mødereferat.

ad. 9.
Der bliver 5 ½ konfirmand i Halk-Grarup og Vilstrup. Den ½
konfirmand modtager komfirmandundervisning og
konfirmeres fra domkirken.
Der bliver kørselsordning med de andre sogne.
Sommerfesten d. 15. juni er planlagt.
2017 flyttes sommerfesten frem til slutningen af maj, pga
megen mødeaktivitet i juni.
Præsten finder dato.
Tilbud på opsætning af tagrender ved graverhusene.
Tagrenderne tages med på vores prioriteringsliste. Vi
afventer hvordan den økonomiske situation ser ud med
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udgangen af 2016.
Flemming:
Der er pt 4½ gravermedhjælpere fra Halk-Grarup på arbejde
på Vilstrup kirkegård 1 dag om ugen.

9. a
Kirkesangerens arbejdsbeskrivelse. ad. 9 a
(lukket punkt)

9. b
Spørgeskema vedr.
menighedsrådsvalg 2016.

10.
Evt.

ad. 9 b
Vi sender et fyldestgørende svar til Haderslev Stift.

ad. 10.
Evt.

, den

underskrifter

