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Fremmødte medlemmer
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Godkendelse af dagsordenen.
Hvis der under orienteringspunkter er
beslutningspunkter, skal de punktsættes på
dagsordenen i forvejen eller på næste møde!
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Valg for et år:
A: Formand
B: Næstformand
C: Kirkeværge (ikke formanden)
D: Kasserer (ikke formanden)
E: Sekretær
F: Kontaktperson
G: Bygningskyndig (ikke kirkeværgen)
H: Underskriftsberettiget
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Valg til diverse udvalg o.a.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
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Repræsentant til regnskabssamarbejdet
PR udvalg
Koncert - og arrangement udvalg
Gudstjenesteudvalg, herunder
dåbsudvalg
Filmklub
Børne- og Unge udvalg
Kirkebladet
Repræsentant fra MR i MED udover
kontaktpersonen

Kontaktperson
Orienteringer
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Mødedag, mødetidspunkter og møde dage
Forslag til beslutning:
Tirsdage kl.17-20.
11.jan., 8.feb., 8. marts, 5. el. 12. marts, 10.maj,

14. juni, 9. august, 13.sep., 11.okt., 8. nov.
og13.dec.
Sommerfrokost torsdag d.16.juni og julefrokost
torsdag d.15.dec.
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Præstens hjørne
Kirkeårets kollektliste/bilag 1
Inspirerende temaaften om Det Aktive Kirkerum
arrangør var Kirkefondet. Jens, Kirsten og Anders
deltog. Der arbejdes videre med input derfra i
gudstjenesteudvalget
Julehjælp
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Personalepolitik og personalehåndbog/bilag
2
Forslaget drøftes i MR og i MED før endelig
beslutning.
Hvorledes implementeres de?
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Kirkeværge
Orienteringer:
a. Notat fra varmekonsulent/bilag 3
b. Vedligehold af gravsteder
c. Status på udførte og ikke udførte
anlægsopgaver for 2018-2021
d. Vandskader i præstegårdkælderen
e. Lamper til carport og indgang til Kirkeog Kulturlade
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Evaluering
a. Fællesspisningen d.29. sep.
b. Fællesmøde om Provstiets
indsamlingsprojekt torsdag d.
30.sep. kl.19.30
c. Kirkemusikfestival med Prins
Gustav Ensemblet d.11. okt.
kl.19
d. Aftensgudstjeneste d.17.okt.
e. Fællesspisningen d.27. okt.
f. Filmklub d.28.okt.
g. Menighedsmøde d. 2. nov.
h. Familie på farten d. 4. nov.
i. Alle Helgens gudstjeneste d. 7.
nov.
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Kommende arrangementer og gudstjenester
med praktiske opgaver
Arrangementer:
a.
b.
c.
d.

Familiekirke d.12. nov. Hvem deltager?
Fællesspisning d.24. nov. kl.18. Hvem
deltager?
Adventsfrokost d.28. nov. kl.12. Hvem
deltager, dækker borde m.m.?
Julefrokost d.9.dec. kl.18. Hvem
deltager, dækker borde m.m.?

e.
f.

Julekoncert d.12. nov. kl. 15. Hvem
deltager?
De ni Læsninger d. 19.dec.kl.14 eller kl
15. Hvem deltager, hvem læser
læsningerne?

Gudstjenester:
g. 21. nov. kl.9.00, 28. nov. kl. 11, 5. dec.
kl. 10, d.12. dec. kl.10 og d.19. dec. kl.
14 eller kl.15
Hvem deltager, hvem læser indgangs og
udgangsbøn og evt. en tekst, hvem laver kaffe?
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Arrangementsudvalg/bilag 4
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Formandsorientering.
Evt. med enkelte beslutningspunkter

Orienteringer:
Ansøgning afsendt til energipuljen ang. isolering
af rør i kælderen i præsteboligen er
imødekommet.
Formandsmøde med provsten d.26.oktober
Himmelske dage
Grøn kirke se på DAP mail 15-10-2021
Beslutninger:
Er der interesse for et lokalt DAP- kursus, som
Peter Nielsen kan stå for?
Den fælles pinsegudstjeneste for de sydlige kirker
i provstiet 2022/ Bilag 5
Kirkefondets brochurer for vejkirker, er vi med i
2022 og er der nogle justeringer til teksten om
Grevinge kirke/Bilag 6 den udleveredefolder
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Evt.

Eventuelle afbud - mail eller tlf. 21 60 91 38 - senest mandag den 8.november 2021

