
 

 
 

 

Menighedsrådsmøde onsdag d. 8/2 2017 kl. 19.00 i forsamlingshuset 

 
Deltager: Hanne Boldt, Birgit Laursen, Torben Hviid Nielsen, Jens Peter Jensen, 

Jens Hansen, Jens Nissen, Gitte Clausen.         

Præst: Kristen Skriver Frandsen 

Fraværende: 
 

DAGSORDEN: REFERAT: 

  

Dagsorden: Godkendt 

  

Referat fra sidst:  Godkendt  

  

Formanden: 

Orientering: 
1: tilskud fra Nat.Mus. til 

renovering af kalkmaleri på 

vestvæg 

2: Penge til overtræk: 

hvordan vil vi have dem? 

 

 

 

3:Behandling af protokolat 

fra revisionen. 

4:Post og skrivelser: 

- program fra Vestslesvigs 

Højskole. Hvem printer? 

- Plant et træ i 

reformationsåret? 

 

1: Hanne følger op på de 30000 kr der skal komme fra Nat. 

Mus.  

 

 

2: I øjeblikket bruges der af driftsmidlerne. Vi beder revisor, 

kasserer og kasserer i provstiudvalg afklare med stiftet, 

hvorledes midlerne udbetales. Jens Peter får sagen afklaret 

snarest  

 

3: Kan ikke åbnes i DAP – punktet udsættes  

 

 

4: For fremtiden vil Hanne printe folder.  

 

Plant et træ: Vi har ingen oplagte steder at plante.  

Sjæle sorg på nettet: Kristen skriver et lille stykke i næste 

kirkeblad om sjælesorg  

 

- Provstesyn: 10.5 kl. 14.30 

- Der er kommet en henvendelse om konfirmand hjælp.  

- Der bevilges hjælp. Hanne tager opgaven. 

- Henvendelse til præsten om manglende betaling for el, gas er 

gået videre til Præsteforeningen.  

 

  

 

 

 

 

 

1:  

 

 



Præsten: 
1. - Post og skrivelser  

2. – Aktiviteter 

 

 

 

3. - Tjenester  

 

4.  

5. - Billedfrisen fra kirken 

i digitalform 

 

 

 

1: 

2: Har lavet invitationer til minikonfirmandundervisning i 

ugen op til pinse. 3. og måske 4. kl. Kan MR kan være 

hjælpere? Lille teaser på facebook.  

 

3:Kristen har lavet pjece om højmessen.  

 

 

4: Frede Farmand er kontaktet, han vil vende tilbage. 

Kirkeværge: 
1. orientering  

 

 

 

1:  

I uge 8 og 9 graves der til regnvand ved kirken og der sættes 

vandkasser op i uge 10  

Jordsalg ved jordfordeling er tinglyst og behandles i provstiet.  

 

  

Kontaktperson: 
1. - Vikar 

2. - Orientering  

3. - Annonce og pris 

4. Lone Thomsen 

ansættelse 

 

1: Sanger: 5 - Organister: 2  

2. kalender møde d.d. og næste møde den 4. 4.17  

Der blev aftalt der lukkes for gudstjenester i uge 29 og 30  

3: Der annonceres fremover kun i Digeposten. Birgit L har 

lavet aftale med Digeposten om fast pris.  

4: Lone ansat igen 1. 3.17 – 31. 12.17 

  

Personale: 
1.- Orientering  

 

 

1: Det har været en rolig periode.  

Ferieplanlægning er i gang og der skal snart være MUS 

Ressourseforløbs-person starter snart igen.  

Anne Kirstine: Har taget kontakt til Frobenius ang. renovering 

af orgel. Arkitekten Bruno skal kontaktes og skal være med i 

forløbet. Hanne B. kontakter Bruno.  

  

Kasserer: 
1 

 

1: Der er rundsendt kvartalsregnskab.  

Gennemgang ved revisor til næste møde.  

  

Evaluering: 
1.- Siden sidst; 

Visionsdag 

Kyndelmisse 

Visionsdag: god og konstruktiv dag  

Kyndelmisse: god idé, men der må gerne være flere lys.  

  

Udvalgene: 
1.- Gudstjeneste 

2.- Aktivitet  

3.- Kirkegård 

4.- Blad 

 1: 

2: AK vil arrangere reformations luther fløjter  

3: 

4: Deadline 1.3.17 



  

Evt. 
DAPen 

Facebook 

 

-Gitte vil tjekke op på, hvad konfirmander har fået i gave 

sidste år  

  

Næste møde: 

 

14.3 kl. 18.00: Afbud Jens Nissen og Gitte Clausen  

5.4 

9.5 

7.6 

5.7 

  

Godkendt: 


