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Dagsorden Beslutning 

1.Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Sognepræsten har ordet                                          

a. flytning af menighedsrådsmødet d.18/4? 

Orientering og beslutning (15 min) 

                                                                               

a.     Flyttet til torsdag d. 19. april.  

Gudstjenesteplan på vej.   

                                                                                                                                                                        

3. Jørgen har ordet                                                                                                                             

b. I forbindelse med det 5 årige kirke byggeeftersyn: 

Er vinduesrammerne blevet pletmalet? 

prædikestolens malingsopbobling udbedret? 

Orientering og beslutning (15 min)   

 

 

a. Der er lavet aftale med maler om vinduer og 

prædikestolen.  

Der er blevet lagt tæppe på i våbenhuset. 

Der er sat pusleplads op på toiletterne.  

Der er kommet nyt tag og isolering på Kirkely. 

Jørgen har indkøbt materialer til hylder på loftet. 

Der er indkøbt for 1.100 kr.  Jørgen sætter dem 

selv op.  

Vi har ikke hørt fra forsikringsenheden ang. 

murbier. Hvis håndværkerne vil i gang sætter vi 

det i gang. Jørgen arbejder videre på at få et svar 

fra forsikringsenheden.  

Træer udtyndes på sydsiden af kirkegården. 

Kirkegårdskonference på Nyborg strand d. 8. marts 

– Jørgen tager med.  

Alle regninger vedr. gravsteder er blevet betalt 

d.d.                                                                         

4. Siden sidst                                                                        

a. julegudstjenesterne                                                   

b. syng julen ind                                                              

c. julefrokost                                                                                                                                                                                                                      

Orientering og beslutning (15 min) 

a. Stuvende fuldt (286) til 

eftermiddagsgudstjenesten. Godt 80 til 

børnegudstjenesten om formiddagen. 

Måske skal vi kalde det 

Familiegudstjeneste? 

1. Juledag: 8. 

2. Juledag i Grove – som var for alle 5 

sogne. Der kom nogle udefra, så det 

fungerede ok.  

Anne hilser Sigrid og Susanne fra 

menighedsrådet og siger tusind tak for at 



de lavede børnegudstjeneste.  

b. Syng julen ind. Koret medvirkede. Omkring 

50 mennesker.  

Forslag til næste år:  

Ren ønskekoncert?  

En julekoncert med kor/musikere udefra? 

c. Julefrokost. Hyggeligt. Godt arrangeret.                                                                                                                            

5. kommende arrangementer                                                                                                                                                            
a. Emner til dagsorden til fællesmødet med 
Simmelkær og Grove 6. februar  (fællesudflugten, 
dåbslysestager)                                                               
b. Årshjul (hvilke arrangementer vil vi gentage og 
hvad sker der i den enkelte måned)     
Arrangementer i 2017 (friluftsbad, høst, Busk, 
advent, syng julen ind ………..)                                                               
c. Beløb til Himmelske Dage på Heden 2019      

d. Fastelavn                                             

 Beslutning (30 min)   

a. Fælles udflugten, dåbslysestager. Fælles 

arrangementer (koncerter f.eks.).  

b. Se bilag – Årshjul Ilskov sogn.  

c. Vi giver 2000 kr.  

d. Den holdes i Hallen kl. 10. Banderne bruges som 

bordplader.  

Inger undersøger stedet og hvor tønder kan hænges 

op.  

Menighedsrådet køber slikposer og 

fastelavnsboller. Kaffe.  

Inger og Birgit kontakter forældreforeningen og 

FDF.  

 6. Nyt fra Råd og udvalg: 

a. Kirkeblad 

b. sogneaften 

c. studietur 

d. Ilskov hallen 

e. Ilskovs venner 

f. Kontaktråd 

g. FDF 

h. FKG 

 Orientering og beslutning (5 min) 

 

a. 

b.   

c.  

d.    

e.  

f.  

g. 

h. 

7. Emner fra forsamlingshuset.                                     

a. tur for hele sognet                                                     

b. evaluering af allerede igangsatte aktiviteter             

c.  Nye emner vi vil arbejde med?   

Orientering og beslutning (30 min)                             

a.       

b.  

c.                                                                                                          

 

8. Visioner fra stiftet                                              

Hvordan arbejder vi videre med disse? 

a. Gudstjenesterne.  konfirmand-læsning, 
konfirmandinddragelse 

 

a.  



b. Den kirkelige undervisning 
c. Diakoni 
d. Mission 
e. Den gode forvaltning 

 
Beslutninger (15 min) 

b. 

c. 

d. 

e. 

9. punkter til næste møde                                      

10.Evt.   Forslag til sogneaftensudvalg: hypnotisør – Kvist. 

Fra Hardsyssel Efterskole. Kristian Lilholt. 

Næste menighedsrådsmøde er tirsdag 6. februar kl. 19. i Kirkely    

Ilskov d.  10. januar 2018 
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