Barrit kirkehus kl. 17.00
Afbud: Rikke Mai (med under første del)
Kirsten B. (med fra 18.30)
Personale rep. Kirsten Nicolajsen.

Dato: 31.1.2019
Referent: Maibritt
Mad- og Kaffeansvarlig: Lea

Dagsorden

Beslutning

Blad nr.
Formandens initialer: FKNT

Det aftales at mødet sluttes kl 20.30, referatet gennemlæses ca
20.45 så alle kan læse referatet inden det printes og
underskrives ved afslutning af mødet.
Punkter til dagsordenen må gerne uddybes med få linjer om
punktet. Formanden vil vedhæfte kommentar i bilag til
dagsorden.
Orienterende punkter kan med fordel lægges til slut i
dagsorden. Så der er plads til dialog i starten.

1. Godkendelse af dagsorden
2. Kirkeliv – Hvor er vi på vej
hen? Gode ideer til at styrke
sognets engagement og
deltagelse.
• kirkefrokost

Godkendt.
Kirkefrokost den 24.3, efter gudstjenesten. Irene er
tovholder. Menighedsrådet orienterer kort om
arbejdet under frokosten.
Camilla spørges om hjælp.
Rikke får tilbudt Kristeligt Dagblad elektronisk.
Lea og Maibritt deltager i møde i Lokalrådet omkring
app. Min Landsby, den 13-3.

3. Ekskursion til Fraugde? (FT)

4. Ny udstilling af kunst i
kirkehuset. (MD)
5. Forslag om ændring af korsvar
i gudstjenesten. (RM,MD)
6. Forslag om ændring af
klokkeringning ved
begravelser. (RM,MD)

Fraugde på Fyn, er renoveret og de har fået isat
forsatsvinduer fra Redtz, som har givet tilbud på
forsats vinduer i Barrit. Flemming, Kirsten og Sonja
planlægger ekskursion til Fyn
Maibritt er tovholder, ønsker forslag til kunstnere

Der er enig om at verset efter trosbekendelsen
fremadrettet erstattes med et tre leddet Amen.
Der er ønske om at bedeslagene ved bisættelsen
ringer lige efter jordpåkastelsen i kirken. Og klokke
ringning ved udbæring og indsættelse af kisten i
rustvognen. Vedtages.
7. Kommende arrangementer og
20.2. morgenkaffe for mænd, Flemming tovholder
opgavefordeling (herunder
4.4. Henri Nissen, foredragsholder : Torino-klædet,
kirkekaffe).
hvor tro og videnskab mødes.
9.5.Koncert med Bente Kure og Leif Ernstsen, kirken
• Foredrag d. 9.4. og
står for traktement mellem sættene.
5.11.
5.11 Morten Aagaard, korshærspræst fra Århus.
Emne er ikke endeligt klarlagt.
8. Korrespondance med provstiet. Der afventes tilbagemelding fra provstiet omkring
kalkning og renoveringer af kister i Redtske kapel.
• Omkring kalkning
• Omkring ormebilleangreb i Redtske kapel Der er ryddet op i kapellet, der må ikke være andet i
kapellet end kisterne i henhold til anvisning fra
National museet.
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9. Forslag om før-ansættelse af
gravermedhjælper pga. øvrigt
personale skal på kursus
10. Renovering af de 4 folkestole i
våbenhuset. Bruges til
bryllupper og skal stå i
kirkerummet. Bænk til
våbenhuset. (SJ,FT)
11. Telefonsvarer til kirkegården:
Hvad skal siges? Tovholder?
(FT)
12. Ny salmebogsreol til kirken?
(KB,FT)
13. Orientering fra præst, formand,
kasserer (herunder økonomi,
honorarsatser, billed-ID til
banken fra alle medlemmer),
kirkeværge, kontaktperson
(kurser for gravermedhjælp,
VEU-refusion,betaling fra
provstiet) og udvalg

Godkendt.

Det vedtages at stolene sættes i stand. Flemming og
Kirsten er tovholdere.

Telefonsvarer: tovholder Sonja.
Autosignatur på mails : tovholder Lea.
Udsættes.
Formand: der er udfordringer i at el kørestole ikke
kan komme ind og ud af kirken. Nuværende slidsker
er ikke velegnet da, el kørestole har anden
udformning end alm transport kørestole.
Kasserer : personalet skal huske at holde ferie inden
1. maj.
Menighedsrådet følger provstiets honorarer.
Kirkeværge : dna mærkning, Kirsten arbejder videre.
Kontaktperson : gravermedhjælper er på kirketjener
kursus.
Der ansættes ekstra gravermedhjælper pr 1 marts
20 timer om ugen.

14. Dato for årets syn og valg af
bygningskyndig.

Udvalg :
Skovudvalget : der undersøges om der må stå i BV
nyt om salg af træ og det bliver omtalt på
hjemmesiden.
Poul Erik Bruun, inviteres som bygningskyndig.
Syn: onsdag den 27.3.19. kl 14.00 i præstegården,
ved kirken 15.15.

15. Præsentation af årets
kommende opgaver fra
organisten. Plan for kirkekor
(Kristian deltager fra kl. 20)

Skolekor i efteråret 2018 to timer hver uge, har været
afholdt med to koncerter, før efterårsferien og før
juleferien.
Der arbejdes videre med formen for et børnekirkekor.
Der er højskolesang aftner i planlægning.
Korets medvirkning ved gudstjeneste planlægges
med Rikke.

16. Mødedatoer for april, maj og
juni.
Oplæsning og underskrivning af
protokol.
Næste møde: 28.2.19
Barrit Kirkehus dato: 31.01.19

Torsdag den 25.4.19
Torsdag den 23.5. 19med budget
Torsdag den 27.6.19

Regnskab 2018, fakturering af gravstedspasning.
Laila deltager.
Side 2 af 3

Underskrifter
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