NØRRE LYNDELSE SOGN

.14.-8.-2013

DAGSORDEN FOR MENIGHEDSRÅDSMØDE

Formands
initialer: EL

Mødested:
Kirkesalen kl. 19.30 – 21.30
Fraværende:KDJ (afbud i 3 mdr.) indkaldt Lis
Petersen

BA

Formanden:
(O) post
(B) sognedag, emner, bespisning,
opgavefordeling

Bidrag til Kirkehøjskolen. FB i mod. Bidrag
fastsat til 500,00 kr.
Spisning, Økonomi, KDJ fortæller og evt.
tårntur. Afslutning med kaffe. Opstilling af
borde/stole FB,JH,EL. Kontakt tages til frivillig
gruppe.

Kassereren:
(B) kvartalsrapport 2. kvartal
(O) orientering
(B) udflugt

Generel Orientering.
DJ gennemgik kvartalsrapport og
budget/formål. Det ser fornuftigt ud.
Udflugtsmål for menighedsråd og ansatte: De
Japanske Haver d. 14. september. Info følger.

Kontaktpersonen:
(O) orientering

Opslag til ny kirkesanger. Ansøgningsfrist er
d. 9/9 -2013.
MUS-samtaler afholdt med graver og organist

Kirkeværge:
(O) orientering

-
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Sognepræsten:
(B) blomster på alteret, forslag:
Palmesøndag
Skærtorsdag
Påskedag
2. påskedag
Bededag
Kristi Himmelfarts dag
Pinsedag
Høstgudstjeneste
BUSK ( sidste søndag i okt.)
Alle Helgens dag (første søndag i nov.)
Juleaften + juledagene
Nytårsdag

Præstegårdsudvalg:
(O) møde med kommunen i forbindelse med
plejehjemsbyggeri

Kirke og kirkegårdsudvalg
(O) projekt murankre
(O,B) kirkesyn 27. aug. Dagsorden foreligger
ved mødet
(B) liste over gravminder

Generel orientering om hjemmesider 8. okt.
Fra Danmarks kirkelige mediecenter.
Indhentning af tilbud af buketter på årsbasis.

Byggeri af badeværelse skrider planmæssigt
frem.
Kommunalt byggemøde omkring brug af
præstehaven.

Rapport fra arkitekt samt stift endt i møde
d.12/9-2013. Næste skridt er et detailprojekt.
Sendes til provstiet. Vi afventer derefter.
Generel orientering om kirkesyn og
dagsorden.
Tilbagemeldinger fra medlemmer angående
sten, der skal bevares udbedes indenfor 14
dage til JH

Kulturudvalget:
(B) turnusordning omkring det praktiske ved
arrangementer
(O,B) fælles-sogns-arrangement om Søren
Kierkegaard

Turnusordning dannet til foredrag for resten af
året.
Fredag d. 22 november . I Sdr. Nærø. 2
foredrag. Først om den folkelige kirkegaard,
derefter musikindslag og til slut foredrag om
kirkegaards hovedværk.

Indkomne forslag

Side 2

Orientering om kirkegårdsvedtægter.

Evt.:

Referent:
BL

Punkter markeret med

(O):
(D):
(B):
(L):

orienterende punkt
drøftende punkt
besluttende punkt
lukket møde

Forkortelser

EL
ERR
BL
BA

Eva Lauritsen
Elisa R. Rasmussen
Birka Lund
Bodil Andersen

JH
Jürgen Hansen
KDJ Karen D. Jørgensen
FB
Folke Bové
DB David Bøgetoft
MB Mette Behrndtz

(Formand)
(Kasserer)
(Næstformand og sekretær)
(Kirkeværge, Kontaktperson og form.
Præstegårdsudv.)
(Kirke og kirkegårdsudvalgsformand)
(form. kirkeblad og kulturudv.)
(Menigt medlem)
(Graver og medarbejderrepræsentant)
(Sognepræst)
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