
Menighedsrådsmøde onsdag den 1. november 2017 kl. 19.00 i Møgeltønder 

forsamlingshus

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

Hansen, Jens Nissen, Gitte Clausen.

Fraværende: Præst: Anne Marie Baun

DAGSORDEN: REFERAT:

Dagsorden: Tilføjer: Budget under kasser punkt 2 til godkendelse.

Referat fra sidst: Godkendt

Formanden:

1. - Orientering fra 

formandsmøde

2. - Post og skrivelser 

3. – Projekt: 

 Ur og urskiver. Hvad 

gør vi? Læs stiftes 

afgørelse på DAP fra 

12/9 plus bilag.

Orglet: Hvordan 

kommer vi i gang? 

Orientering på skrift fra 

arkitekt

4.- Datoer for MR møder i 

2018 

1:Fornmnds Erfa møde, det var rart at tale med de andre MR.

God erfaringsdeling.

2: Møgeltønder kirke er kommet på Googel Street wiev. 

Invitationen til møde om samarbejde mellem folkekirke og 

Tønder kommune. Den 28. nov. 14 – 17. Birgit står for 

tilmelding. 

National museet, har henvendt sig ang. kalk maleriet.

Provsten har sagt op. 

3: Vi selv kontakter Tubalka (Per Østergaard)

Hvis der ikke kan placeres symmetriske og være elektronisk, 

ønsker MR. IKKE at få uret op igen. 

Orgel: Stiftet ønsker der skal være 2 tilbud til orgel projektet 

med mindre der er en rigtig god grund, Organist og Arkitekt 

har udarbejdet et brev til Stiftet, hvorfor det er 

hensigtsmæssigt vi benytter et bestemt firma. 

Der søges fondsmidler. 

Kirkekaffe til søndag: Er bestilt. 

10. Jan. - 7. Feb. - 14 marts. - 3. april. 

Præsten:

Kirkeværge:



1. orientering 

2.

1: Der er et hul i jorderne foran handicap toilettet. 

Der trænger til at blive klippet ved præstegårderen. 

2. Der mangler at blive fældet træer, der er indhentet tilbud. 

Og processen sætte i gang. 

Kontaktperson:

1. - Vikar

2. - Orientering 

1: Der har været brug for 7 x kirkesanger. Og en gang organist

vikar. 

2. Der har været kalender møde. Gudstjenestelisten er lavet 

frem til 2. april 18. 

Der arbejdes på at formuler APV til kirkegården. 

Kasserer:

1. Orientering vedr. 

kvartalsrapport

2. Budget.

1: Kvartals rapport er rundsendt, det ser fornuftig ud, der er ¼ 

af beløbet tilbage. 

2: Budget 18 er rundsendt: MR godkender budget 18 

Personale:

1: Orientering 1: Resurseforløbs person stopper da perioden er afslutter. 

Grand dækning er i gang. 

Evaluering:

1.- Siden sidst 

Sangaften og Folkemøde i 

Ribe

Næste sang aften er den 21.11 og det bliver den sidste, der er 

ringe tilslutning. 

Arrangementet var vellykket, men meget få med bussen.  

Udvalgene:

1.- Gudstjeneste

2.- Aktivitet 

3.- Kirkegård

4.- Blad: er det færdigt?

 

2.- Julekoncert annonceres, der laves plakater. 

Evt. Vi ønsker at diskuter op at opstille retningslinjer for lørdags 

dåb. Punktet kommer på til MR møde 

Næste møde: 

legatmøde 28/11

MR- møde 5/12 Valg af formand og næstformand

Godkendt:


