Barrit kirkehus kl. 17.00
Afbud: Kirsten Bjørke

Dato: 31.10.2019
Referent: Maibritt
Mad- og kaffeansvarlig:
Peder Langager

Dagsorden

Beslutning

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

3. Evaluering af afholdte
arrangementer: fælles
arrangement og Gud og
pasta

4. Hvordan går det med
projekter:
• Forsatsvinduer
• Kirkedige
• Insekthoteller
• Maling af
salmenumre
• Kabelskjulere
• Lys på kirkegården
• Præstegården –
isolering
• Altertavle, varme,
mv.
• Ny kirkepjece.

Blad nr.
Formandens initialer:
FKNT

Godkendt.
I den kommende tid bliver der på landsplan via
biskopperne arbejdet med bl.a.ny liturgi.
Folder Gudstjenesten læses og drøftes ved næste
møde.
Forslag om at Marie Brixtofte som foredragsholder :
”Kun når det regner.”
Fællesarrangement for sognene forslag : Peter Lund
Madsen, Hjernen og troen.
Fællesarrangement for sognene i Skjold: God aften. Ca
80 deltagere.
Familie gudstjeneste : fint besøgt med primært
deltagere fra koret og deres familier, og konfirmander.
Familie gudstjenester fortsætter.
Halfdan Rasmussen aften: Godt fremmøde. Positiv
stemning. God stemning.
Forsatsvinduer : der arbejdes videre med
projektbeskrivelse. Arkitekt Mogens Svenning er
inddraget i projektbeskrivelsen
Kirkedige : Per Rønsholdt fra Daugård kommer og
sætter diget om. Bevilget fra anlægspuljen fra Provstiet.
Insekthoteller : Peder Langager og Knud Kristensen
laver hotellerne til opsætning på engstykket.
Maling af salmenumre : De er blevet malet alle sammen.
Det ser rigtig godt ud.
Kabelskjulere: Bjerre EL kommer med tilbud.
Lys på kirkegården: Bjerre El kommer med tilbud
Præstegården – isolering: der er aftalt møde med
provstiets bygningskyndig Claus Kaack Andersen til den
14.11.
Der har været vand i kælderen i præstegården. Verner
Hansen; Vrigsted under søger om der er en skjult
afløb/brønd
Altertavle, varme m.v : Afventer grundet økonomi
Ny kirkepjece : er under udarbejdelse, der er taget nye
udvendige billeder til pjecen
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5. præstegårdshaven –
fremtidig pasning,
robotplænklipning, uslået
eng.
6. Hovedrengøring af kirken.
Hvor, hvor ofte, kursus til
personalet
7. kontorhjælpsaftale i jan.,
feb., og marts?
8. Tyveri og hærværk på
kirkegården. Hvor og
hvordan skal vi informere?
9. Valg sept. 2020; forløb,
rekruttering, mv.

Der laves aftale med Niels Sørensen om pasning af
præstegårdshaven i 2020 og med specificeret regning
hver kvartal.
I løbet af 2020 tages stilling til hvilke områder der skal
være uslået og om der skal indkøbes robotplæneklipper.
Der besluttes at der laves hovedrengøring af kirkerum
og kirkehus en gang om året. Der tilbydes AMU kurser i
rengøring af kirkerum.
Mulighederne er diskuteret.
Der er lavet opslag på kirkegården og på hjemmesiden.
Det lægges ikke på Facebook.
Menighedsrådsvalg i 2020.
12.5.20: Offentligt orienteringsmøde.
15.9.20 : Valgforsamling, opstilling, og valg af kadidater
til listen.
Valgudvalg er Irene Kirsten B og Lea
Morten Aagaard, foredrag i kirkehuset 5.11
Camilla står for kaffe.

10. Kommende arrangementer
og opgavefordeling
(herunder kirkekaffe): 5.11 –
M. AAgaard
Hyggelig håndarbejde mødes ikke i december. I stedet
er der julekoncert med kirkens kor.
11. Orientering fra præst,
formand – (nye billeder af
kirken) kasserer (herunder
økonomi), kirkeværge,
kontaktperson og udvalg

Formand : Der fortsættes med morgen kaffe for mænd.
Der arbejdes med at få afholdt MUS samtaler.

12. Gennemgang og
godkendelse af 3.
kvartalsrapport 2019
(medsendt)
13. Dato for møder i første
kvartal 2020.

Gennemgået.

Kasserer : Der er tilbagebetalt miljøafgifter for de sidste
5 år, som fejlagtigt er opkrævet af kommunen.
Der er nu 12 sogne tilmeldt regnskabskontoret.
Der er tilbud om at få tilrettet brevskabeloner.
Der er forslag om at gøre hjemmesiden mere
telefonvenlig i opsætning. Lea undersøger.

Torsdag 9. Januar
Torsdag 20. Februar
Torsdag 26.marts

Oplæsning og underskrivning af
protokol.
Næste mødedato: torsdag d.
28.11.2019
Underskrifter
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