
 

 
 

 

Menighedsrådsmøde onsdag d. 4. januar 2017 i forsamlingshuset kl. 19.00 

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

Jens Hansen, Jens Nissen, Gitte Clausen. 

Præst: Kristen Skriver Frandsen 
 

DAGSORDEN: REFERAT: 

  

Dagsorden: Godkendt  

  

Referat fra nov. og dec. 

2016 

Godkendt og underskrevet  

  

Formanden: 
1.- Orientering: provstiets 

afgørelse vedr.  

forbrugsbetaling. 

- Snarligt møde om vores 

økonomi i provstiet 

1. - Post og skrivelser  
2. - Projekt  

 

3.- Forberede mødet med 

biskoppen den 19./1  

 

 

4.- Visionsmøde 14/1? 

  

 

1: 

Venter på indkaldelse økonomi fra provstiet.  

 

2: 

 

3: 

4: Der bliver sendt dagsorden fra biskoppen.  

Vi vil gerne tale om fremtiden: Afklaring af præstegården, 

afklaring vdr. præsteembedet i sognet og modeller for 

hvorledes det kan løses. Vi ønsker en tovholder fra stiftet.  

4: Vi har ikke et sted at afholde mødet, Hanne vil finde et sted 

hvor vi kan være.  

  

Præsten: 
1. - Post og skrivelser  
2. - Aktiviteter 
3. - Tjenester  
4. - Orientering. 
 

 

1: It situationen, den gamle hjemmeside skal gerne opsiges. 

Hold øje med om der kommer en regning.   

2: 

3: Julen er forløbet godt  

4: Præsten vil foreslå at kirken køber salmebogen "100 salmer". 

Nye salmer bliver kun gamle ved at vi begynder at bruge dem! 
Der er rabatpris pr 30 eksemplarer. Vi bør købe 60 - for vi bør 
kunne bruge dem, når der er dåb. Det er 120 x 60 = 7200.  
Rådet godkender og der må bestilles 60 salmebøger med tryk og 3 
melodi bøger. 

5:  

  

Kirkeværge:  



1. orientering  

 

1.: Der er laver adskillelse af regnevand og kloakvand ved 

graverbygning og præstegård. 

10.3 kl. 13 muligvis møde ang. renovering af kirken deltager: 

Biskoppen, kongelig bygningsinspektør, arkitekt, Nat.Mus.  

  

Kontaktperson: 
1. - Vikar 
2. - Orientering  

 

1: Sanger: 8 tjenester. Organisten ingen vikar.  

2:  

  

Kasserer: 
1. Orientering  

 

1: Intet at berette.  

  

Personale 
1.- Orientering. 

 

1: Jobafklarings-person, vil gerne komme igen til foråret. 

Græs rømmes af og sås om når vejret tillader det, på den 

plæne, hvor der kan være kistebegravelser  

  

Evaluering: 
1.- Siden sidst: 

De ni læsninger 

Sang aften 

Familiegudstjenesten 

Juleaften 

Juledag 

Nytårsaften 

- De ni læsninger: fungerede godt, præsten har fået meget ros.  

- Sang aften: Personer rejste sig og gik, folk vil gerne synge 

salmer/sange og ikke lave korarbejde – mere folkeligt.  

- Familiegudstjenesten: Lucia, de måtte gerne have gået 2 

gange ned gennem kirken. 

- Juleaften: prædikenen fik ros. 

- Juledag: godt fremmøde. God prædiken.  

- Nytårsaften: hyggeligt. Fint at sidde i koret. 

  

Udvalgene: 
1.- Gudstjeneste 

2.- Aktivitet  

3.- Kirkegård 

4.- Blad 

  

1:  

2: 

3: 

4: 

  

Evt. 

 

Der bør være åbenhed, og samarbejde. Vi skal kunne tåle at få 

og give ris og ros 

Der er kommet 30.000 kr. fra Nationalmuseet øremærket til 

kalkmaleriet på vestvæggen. De skal sættes på særskilt konto.   

  

Næste møde: ons. d. 8/2 

 

(14/3   5/4    9/5   7/6    5/7) 

 

 

  

 

Godkendt: 


