Konstitueringsmøde tirsdag den 26. nov. kl. 19.00 i præstegården
Til stede: Inge Lise Slente, Jeppe Sørensen, Steen Henriksen, Ole Olsen,
Niels Erik Andersen, Linda Morgan-Fisher, Anne-Marie Skriver, Lisbeth
Hansen, Marianne Olsen, Astrid Johannessen.
1. Valg af:
Valg til formand
Inge Lise Slente er genvalgt
Valg til næstformand
Anne-Marie Skriver er genvalgt
Valg til kirkeværge
Niels Erik Andersen er genvalgt
Valg til kasserer
Steen Henriksen er genvalgt
Valg til sekretær
Anne-Marie Skriver er genvalgt
Valg til kontaktperson
Marianne Olsen er genvalgt
Valg til bygningskyndig
Freddy Clausen er genvalgt.
Valg til underskriftberettigede.
Inge Lise Slente og Steen Henriksen er genvalgt

Menighedsrådsmøde den 26. november 2019
Til stede: Inge Lise Slente, Jeppe Sørensen, Steen Henriksen, Ole Olsen,
Niels Erik Andersen, Linda Morgan-Fisher, Anne-Marie Skriver,
Lisbeth Hansen, Marianne Olsen, Astrid Johannessen.
2. Godkendelse af referat og dagsorden.
Referater er godkendt.
3. Orienteringspunkter, herunder julen i kirkeregi.
Der er installeret lamper ved kirkeorgel.
Ny bænk i våbenhuset er opstillet.
Julegudstjeneste er igen i årkl. 13:00, 14:30 og 16:00
Der er gløgg i præstegården efter gudstjeneste den 15. dec.
Der er julekoncert den 11. dec. kl. 19
Renovering af bryggers opstartes i uge 49
Der vil i denne vinter også være lys på kirken om morgenen.
Kassereren har haft kasseeftersyn. Der var intet at bemærke.
19 dec. er der 3 julegudstjenester for Nordbyskolen
17 dec. kl. 10:00 Børnehaven Kragereden til julegudstjeneste
18 dec. kl. 10:00 Nordstjernen til julegudstjeneste
3A. Forlængelse af gravermedhjælpers ansættelse.
Ansættelse af gravermedhjælper forlænges til 8 dec.
3.B Ekstra babysalmesang
Rådet har godkendt 2 ekstra gange med babysalmesang.
4. Projekt vedr. mere lys i kirken - evt. beslutning af start.
Menighedsrådet besluttede, at der skal udpeges en arkitekt til
projektering af kirkens lysforhold. Projektet ønskes opstartet efter jul
5. Polstring af knæfald/ nyt kortæppe – evt. beslutning af start.
Arkitektfirma ser på dette samtidig med projektering af kirkens
lysforhold.

6. Beskæring af allétræer – evt. beslutning af start.
Beskæring af allétræer igangsættes snarest.
7. Kommende arrangementer evt. i samarbejde med lokalforeninger.
Beboerforeningen har forslået en kirkekoncert 1. marts med
Erik Grip i Tingsted kirke.
Beboerforeningen står for alt det praktiske og salg af entrebilletter.
Menighedsrådet har godkendt dette arrangement.
7. januar kl. 19:00. ”Skal gudstjenesten fornys”. Folkeliturgi møde i
præstegården. Annoncering sker på SoMe og i Folketidende.
Forslag til kommende arrangementer:
Kirkegårdsvandring i foråret med lokalhistorisk arkiv.
Kaare kigger på kalkmalerier
8. Brandvagter juleaften. Levende lys eller batterilys i stolene til jul?
Der vil være levende lys i kirken i 2019.
Kl. 13:00 Astrid Johannessen
Kl. 14:30 Lisbeth Hansen
Kl. 16:00 Inge Lise Slente
8A. Møde datoer i 2020
16. januar kl. 19 menighedsrådsmøde
1. februar vintermøde i Bangshave
25. februar kl. 19 menighedsrådsmøde
25. marts kl.19 i menighedsrådsmøde
28. april kl. 19 menighedsrådsmøde
12. maj Valgorientering
26. maj Syn kl. 16 og efterfølgende menighedsrådsmøde.
11. juni kl. 19 menighedsrådsmøde.
13 el. 20. juni sogneudflugt i juni.
20. august menighedsrådsmøde
15. september kl. 19 september valgforsamling
17. september kl. 19 september menighedsrådsmøde
6. oktober kl. 19 menighedsrådsmøde.
11. november kl. 19 menighedsråd i graverhuset

9. Opvasker til præstegården
Lisbeth køber opvasker til præstegården.
10. Evt.

