Barrit kirkehus kl. 17.00
Afbud: Rikke kommer kl

Dato: 09.01.2020
Referent: Maibritt
Mad- og kaffeansvarlig:
Kirsten B.

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden
2. Kirkeliv – Hvor er vi på vej
hen? Gode ideer til at styrke
sognets engagement og
deltagelse.
• Gennemgang af
pjece om nadveren.
• Gennemgang af
pjecen om dåb.
• Tilmelding til
provstiaften d. 23.1.
• Ønske: samtaler om
tro i kirkehuset.
Opstart i 2020 (FT)
3. Årets synsudsatte opgaver:
Overblik, hvilke opgaver
opstartes?, Tovholdere.

Blad nr.
Formandens initialer:
FKNT

Godkendt
Pjecerne blev drøftet.
Provstiaften : Peder, Kirsten, Flemming, Rikke, Lea og
Maibritt tilmeldes.
Samtaler om tro henlægges ind til videre.

Der er godkendt økonomi til opsætning af
forsatsvinduer. Der afventes godkendelse i stiftet.
Der er igangsat kalkning i vinduernes lysninger.
Angående Kisterne i Reedtzske kapel afventes skriftligt
svar fra Nationalmuseet.
Toppen af tårnet er blevet rengjort. Kirsten B
undersøger om der bør sprøjtes for insekter.

4. Fastlønsaftale fra 2020 for
gravermedhjælpere. (FT)
Timeregistrering fra 2020
(LK)
5. Status på kommende
projekter:
• forsatsvinduer
• stendige
• altertavle/koret
• isolering i
præstegård
6. Spørgsmål fra
kirkeværge(KB):
• hvornår bliver det
gratis at blive
begravet i Barrit?
• Praksis for ønsker af
pyntning på
gravsteder
Barrit Kirkehus dato: 09.01.2020

Energiforbedring i præstegården er igangsat.
Lea udarbejder forslag til afspadserings politik for
gravemedarbejdere.

Forsatsvinduer se punkt 3
Stendiget bliver lavet hen over vinteren.
Altertavle/ koret afventer provstiet
Isolering i præstegården se punkt 3.
Det er ikke gjort gratis at blive begravet i Hedensted
Provsti. Man betaler for gravning, tilkastning og
planering. Men erhvervelse af gravsted er gratis for
medlemmer af folkekirken.
Vedligeholdelse af gravsted kan man selv stå for eller
betale kirkegården for dette.
Vi holder os til provstiets gældende priser for
Gravsteder.
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7. Aktiviteter: foredrag,
sangaftener koncerter m.v. i
1. halvår.

Udstilling i kirkehuset med fotograf Simon Lundsgaard
fra sidst i januar. Maibritt skriver til BV nyt.
Der arbejdes på foredrag med fængselspræst i Enner
Jesper Birkler.
Koncert med Jesper Thilo Band onsdag den 11.3.20
Kristian forespørges om sangaftner hen over vinteren. (
Flemming)

8. Kommende arrangementer
og opgavefordeling
(herunder kirkekaffe)
9. Orientering fra præst,
formand, kasserer
(herunder økonomi),
kirkeværge, kontaktperson
og udvalg

Børnegudstjeneste 30.1. Camilla hjælper med maden.
Kirkekaffe 9.2 Kirsten er tovholder
Kirkekaffe 1.3. Irene er tovholder
Formand : Der er korrespondance mellem stiftets
advokat og advokaten for Over Barrit vandværk,
angående vandforsyning til Kirkehuset.
Kasserer : Økonomien balancerer
Kirkeværge : 3.2. der er planlagt organist møde.
Tovholder er Kirsten.
Kontaktperson : Der er påbegyndt MUS samtaler.

10. Datoer for møderne i april,
maj og juni.

Tirsdag 24.3. Kirke og Præstegårdssyn
Torsdag den 16.4.
Torsdag den 28.5.
Torsdag den 18.6.

Oplæsning og underskrivning af
protokol.
Næste mødedato: 20. februar 2020
Underskrifter
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