Grevinge Kirke

Referat
Menighedsrådsmøde
tirsdag den 9. jan. 2018
kl. 18.00 til 21.00
Nr. 2

02.01.2018/
KS

Fremmødte medlemmer

Kirsten Schwartz, Jens Tolstrup, Leif Napier,
Annette Løn, Merete Løvgreen og Lene Sødring.
Afbud fra Helle Knudsen og Karin Wandall

1

Godkendelse af dagsordenen.

Godkendt

Hvis der under orienteringspunkter er
beslutningspunkter, skal de punktsættes på
dagsordenen i forvejen eller på næste møde!
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Godkendelse/underskrivelse

Godkendt

Referat af møde 12.12.18

3

Renovering af præstegården og
menighedsfaciliteter/bilag 1

Oplysninger er ved at blive indhentet. Vi
håber, det kan lykkes til PU d. 25/1

Svarskrivelse fra PU d.22-12-2017 på DAP.
De i brevet nævnte oplysninger tilvejebringes til
PU mødet d. 25. jan./ 22. feb.(oplysningerne skal
være i hænde senest 10 dage før de holder møde).
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Præsteprofil
Brev afsendt til biskop d.23-12-2017.
Temadag om præsteprofil.
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Procedure for arbejdet med de årlige
anlægsansøgninger til PU
Drøftelse:
Istandsættelser fra provstesynsrapport 2017.
Tidsplan.
Der skal indhentes to tilbud fra håndværkere.
Udbudsskema/ bilag kommer senere
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Præsternes hjørne
A: Deadline kirkeblad feb. 2018, KW, LS og KS
holder møde d.25. jan.
B: Julehjælp og juleblomster.
C: Temadag konfirmander 23. jan.
D: Minikonfirmander opstart 30. jan.
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Evaluering
A: Blæs og syng d. 23.dec. kl.17.
B: Juleaften d. 24.dec, kl. 16.
C: Juledag d. 25. dec. kl. 10.
D: Julesøndag d. 31. dec. kl. 10.

Vi arrangerer temadag med Bodil
Therkildsen, hvor vi også gerne vil høre om
de forskellige teologiske retninger
-

Forslag fra Jens gennemgået og skal
redigeres til næste møde
Procedure og tidsplan over
anlægsansøgning til PU godkendt

Til orientering
D: der er ikke så mange tilmeldt, prøver at få
flere til at melde sig.

A: Dejligt arrangement. Meget fint program.
Meget gerne gentagelse til næste jul.
B: fuldt hus. God stemning
C: ikke så mange kirkegængere.
D: under 10

8

E: Nytårsgudstjeneste d. 1. jan. kl. 16.

E: ikke så mange deltagere, men fin
stemning

Praktiske opgaver

A: alt er på plads
B: ½ time i kirken og derefter fakkeltog med
grill, kaffe og te. Annette sørger for fakler

A: Arrangement med Jens Martensen d.17. jan.
kl.19-21. Leif har kontakten til foredragsholder,
Merete og Kirsten står for det praktiske.
B: Kyndelmisse 1. feb. kl. 16.30 i kirke og på
Sanselunden.

9

A: Leif er forhindret. Alle andre deltager.
B: ikke udsendt dagsorden endnu
Stiftsdag afholdes i år d. 17. marts. Alle i C: efterretning
MR opfordres til at deltage. Hvem
D: efterretning
deltager?
E: efterretning
Distriktsforeningen holder årsmøde 7.
F:efterretning
feb.
G: efterretning
PU har godkendt ansøgning ang.
H: efterretning
refusion af uforudset udgift til nyt ITI: efterretning
program og undervisning deri (se brev 8.
dec. på DAP).
Mødedatoer for PU (se brev 13. dec. på
DAP).
Godtgørelse for udgift til
afskedsreception er imødekommet af PU
(se brev 13. dec.på DAP).
Provstiets indsamlingsprojekt har ikke
nået målet på 25.000 kr. (se mail 22. dec.
på DAP).
HUSK at bruge kalender for brug af
konfirmandlokalet.
Rådighedsplan for pasning under
vakance (mail 2. jan. 2018 fra Jens
Kirk).
Samarbejde med de forskellige præster
under vakancen bl.a. omk. evt. fastelavn
og påskedagene. Gospelkor spørges.

Formandsorientering.

Evt. med enkelte beslutningspunkter.

a.

b.
c.

d.
e.

f.

g.
h.

i.
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Kirke og kirkegårdsudvalg

-

11

Kirkeværge

-

Møde med Gaya, elektriker, Henrik
Olsen, kirkeværge, formand og graver
til indledende møde ang.
højtaleranlæg

-

Flemming Hjorth mangler koralbøger
til Nye salmer

Status på anlægsbevillinger 2017.

12

Kontaktperson
Graver på kursus i jan.
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Arrangement og koncertudvalg
Udvalget holder møde d.15. jan. kl. 16.30.
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Evt.

Der skal udarbejdes plan over flere
urnegravsteder med plade.
Fællesplænen er også ved at være
fyldt.
Leif kontakter kirkegårdskonsulent
Der ønskes fibernet i graverhuset.
Hæk ved toiletter skal ryddes af ejer
af huset ved p-plads.
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Næste møde tirsdag den 6.feb. kl.18

Hvor Jesper Arnmark deltager og fortæller
om Kvist

Eventuelle afbud - mail eller tlf. 21 60 91 38 - senest mandag den 8.januar 2018

