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Besøg af medarbejder, Nete.

Nete præsenterer sit arbejde. Der er en god del rengøring, lettere madlavning, men også nye
opgaver som kirketjener i kirken. Nete skal på kirketjener kursus med opstart i uge 43. Det er
5 uger i alt.

PAUSE

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Kvartalsrapport (bilag sendes ud fra kirkekontoret)
O
R
D
I
N
Æ
R
E

Der er brugt omkring 50 % af budgettet og menighedsrådet godkender kvartalsrapporten.

3. Gudstjenesten d. 23. december kl. 10 eller kl. 16 (beslutning)
Der afholdes kun gudstjeneste kl 16.
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4. Dåb 2. Juledag (beslutning)
Ja det er en mulighed.

5. Lørdagsdåb d. 1. december (beslutning)

Godkendes.

6. Referentopgaven
Lissi, Jakob og Birthe varetager opgaven på skift.

Nyt fra aktivitetsudvalget
Der afholdes møde d 29.8 – punkter sendes til Birthe.

Nyt fra sogneplejeudvalget
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Danmission kommer til kirkefrokost d 11. nov og fortæller om Danmissions
genbrugsbutik.
Deadline for tilmelding til studietur er d 10.8.18. til kirkekontoret.

Nyt fra kirkegårdsbestyrelsen
Der er travlt på kirkegården med at sikre gravsten, nyansættelser mm. Spændende
studietur til Fredericia, som har et kirkernes hus.

Nyt fra præsterne

Nyt fra medarbejderne

Nyt fra kontaktperson

Ny kirketjener Karen Nørby Jensen er ansat 15 timer/uge pr 1.8.18.
Der er samtaler i denne uge til organistassistent og korlederstillinger.
MUS samtaler er afholdt. Susanne starter på 30 t/uge pr 1.9.18
Nyt fra kirkeværgen
Fotogalleri af konfirmander er på vej og der vil blive plads til 66 billeder. Det betyder
arkivering af de ældste billeder i et album, som er tilgængeligt. Forslag om at 25 års
jubilarer kan være synligt. Poul og Inge varetager opgaven.
Sikkerhed for håndværkere i kirketårnet – budget fremsendes til stiftet, som skal
godkende projektet.
Lysprojekt – tilbud på 107.000 kr
Nyt fra formanden
Opfordring til at pengene eller dele heraf fra høstgudstjenesten gives til Møltrup
Optagelseshjem.

Evt.
Inger B foreslår deltagelse i ”Tal om tro” på Løgumkloster Refugium d 5-7.10. hvor bla Elof
Westergaard er foredragsholder.

