Menighedsrådsmøde
Afholdt i Graverhuset, Voergårdsvej 31, onsdag d. 17. januar 2018 kl.
Dagsorden:

1. Visioner/Fokusområder 2018
- Nyere sang og musik
- Kirkegården
- Hjemmeside
- Lydanlæg i konfirmandstuen
- Valg

2. Alterlys med olie
-Vi bestiller nye alterlys, med olie, ved T. Fredberg A/S

3. Billeder til undervisning
-Vi har ikke behov for den tjeneste VISDA tilbyder

4. Kalkmalerier
-Der er foretaget målinger i kirken siden efteråret 2016, af luftfugtighed, temperatur og dugpunkt.
Vi anmoder stiftet om vurdering af måleresultatet med henblik på vurdering af justering af
varmesystemet. Kirsten og Charlotte tager sig af det.

5. Økonomi
-Bente gennemgik et foreløbig regnskab 2017.
-Vi har sponsoreret julekurve til seks familier, og vil gøre det fremadrettet.

6. Evaluering af afholdte arrangementer
-Sogneaften med Frank Jensen, var velbesøgt.
-Julemusikaften gik godt, og det fungerede godt med æbleskiverne, som ta’ selv. Det ville være godt
at starte en halv time tidligere, kl. 18.30.
-Juletræsfesten i hallen, vi sponsorede julemanden til festen. Shalika deltager til juletræsfesten
2018.

-Nytårsgudstjeneste gik godt, vellykket med Verdi og kransekage.

7. Kommende arrangementer
a. Kyndelmisse 30. jan
-Børnekor og voksenkor medvirker. Peter sørger for varme, Kirsten sørger for pandekager, Susanne
for saft og engangsservice, Maria, Peter og Charlotte sørger for borddækning - kl. 16. Bente sørger
for kaffe.

b. Sogneaften 7. feb.
-Vi står for arrangementet, Knud og Peter står for borddækning og kaffebrygning - mødes kl. 18,
Bente sørger for kage.

c. Fællesmøde 8. marts
-Emner til mødet sendes forud til Kirsten
-Vi beder Agersted om at stå for det praktiske

8. Siden sidst
a. Dåbskande, ny og gammel
-Der er købt ny dåbskande, Susanne laver præsentation af den på facebook.
-Den gamle kande placeres i vinduet i koret, og den anden flyttes ind i kapellet.

b. Registrering af reelle ejere
-Kirsten orienterede

9. Kort nyt
a. Google Street View
-Vi er ikke interesserede

10. Elektronisk kalendersystem/organist sam.arb.
-Møde holdes 18. januar.

11. Eventuelt
-Vi afholder skærtorsdagsarrangement som sædvanlig.

12. Lukket punkt

