Dagsorden til menighedsrådsmøde den 9. januar 2020 kl. 19.00 på
graverkontoret i Agersted.
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
2. Har gudstjenesten en fremtid?
Efter at have deltaget i et møde med samme titel, tager vi nu emnet til
diskussion i menighedsrådet.
Oplæg ved Kathrine.
Vi har diskuteret emnet, og finder gudstjenesten på nuværende
tidspunkt i passende form.
3. Lås på døren til det offentlige toilet på kirkegården.
Vi beslutter at få en lås med adgangskontrol Gsm. betjenes via
mobiltelefon.
4. Evaluering af arrangementer i julemåneden og i julen.
1. søndag i advent,- fin arrangement,- godt besøgt. Det fungerede
fint med lystænding og sang. Super samarbejde med de øvrige
foreninger, og vi er helt med på juletræ og julemand til næste år.
Jule koncert,- Fin aften - velbesøgt med god kritik.
Ved. luciaoptog - vi har besluttet at der fremover skal være
elektrisk lys af sikkerhedsmæssige årsager til lucia børnene
4. søndag i advent,- god og anderledes gudstjeneste med
ønsk selv samler.
Juleaften næsten fyldt kirke,
1. juledag. lavt fremmøde i kirke.

5. Orientering ved udvalg.
Kontaktperson v. Kamma
Der blev orienteret om vikarforbrug.
Fremadrettet personalemøde hvert kvartal.

Kirke- og kirkegårdsværge v. Jens Jakob
intet at bemærke.
Kirke- og kirkegårdsudvalg v. kamma
Intet at bemærke.
Præstegårdsudvalg v. Birgitte
Røg alarmer er nu genopsat, og tjekket af elektrikker så de
“snakker sammen”
Der er udskiftet til ledpære i konfirmandstuen.
Aktivitetsudvalg v. kamma
Der skal være kyndelmisse gudstjeneste D. 6.1.2020 kl 17.
efterfølgende går vi i FDF huset og spiser pandekager.
Fastelavnsgudstjeneste d. 23.2 2020 kl. 14. Efterfølgende
tøndeslagning i Rosendalcenteret.
Sogneaften D. 25.2 2020 kl. 19 i Præstegården. Det er Birgitte
Nygaard der fortæller om,- livet før døden.
19.3 2020 Temaaften om nye valgregler og hvordan man erhverver
nye medlemmer.
Menighedsmøde/orienteringsmøde i relation til valg. Der arbejdes
på en dato.
15.9 2020 Valgforsamling i Rosendalcenteret. Kommer der mere
end en liste skal der være afstemming d. 17.11 2020

6. Siden sidst ved kathrine
Oplevelses læsning som arrangeres af kirken og biblioteket
begynder d. 21.1 2020 kl 10.

7. Siden sidst ved kamma
Kamma er nyvalgt kontaktperson, og får tildelt det obligatorisk
honorar.
8. Evt.
Intet at bemærke
9. lukket punkt
Intet at bemærke

Ref. Birgitte Bentsen

