Referat
Ørnhøj Kirkes
Menighedsråd

Dato/tid:
Tilstede:
Fraværende:
Kaffe:
Pkt. nr.
97.

6.9.2017 Kl. 19.00 i kirkecentret
PV, EJ, AJ, AN, KK, US, BT og BC.
Ingen var fraværende
US
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Beslutnings protokol

98.
99.

Info fra formanden
Info fra sognepræsten

-BT lagde op til en samtale om arbejdsmiljø og
arbejdsglæde.

100.

Info fra kirkegården
 Vejledningen
 Mødet med
kirkegårdskonsulenten

101.
102.

103.

Info fra kassereren
 Konto
Info fra provsti og stift
 Mediedagen d. 16.9
 Stormøde i provstiet d. 4.9
Info fra udvalgene
 Nyt fra Ørnhøj Fri-plejehjem
+ 5 års fødselsdag
 Lydanlægget i kirken v. AJ – se
tilbud

- Referatet var underskrevet.
- Vores afdeling ved byfesten, lørdag formiddag
var velbesøgt.
-kaffe ved 9-gudstjenester fortsætter. AN
påtager sig opgaven.
- PV og US har deltaget i provstiets budgetsamrådsmøde.
-AN og US deltog i valgmøde. Her er en liste
blevet lavet.

”Vejledning om begravelser, bisættelser og
gravsteder ved Ørnhøj Kirke” skal ud til
beboerne i god tid og ikke umiddelbart før
behovet er aktuelt. Det kan være på
hjemmesiden, pjecer i kirken, pjecer hos bedemændene.
-Kirkegårdsarkitekten oplyser at stien på
plænen etableres i efteråret.
-Landskabsarkitekt Birgitte Henningsen
kommer 14.9 kl 13 og taler med rådet.
Et indestående på en konto i Vestjysk Bank
overflyttes til kirkens konto.
-Der er fælles tilmelding til stormødet i
provstiet.
-AJ orienterede fra Friplejehjemmet, der i år
har 5 års fødselsdag.
-Vi besluttede at bruge en arv, vi er doneret ,til
køb af nyt lydanlæg, som afløser for vores
nuværende anlæg, der er nedslidt.
HM har ønske om mikrofon ved orglet, som

også bliver anskaffet.
2 tilbud indhentes.
104.

105.
106.
ref BC

Kommende arrangementer
 Kirkekaffe
 Høst- og friluftsgudstjeneste d.
10.9
 Sang og fortælling d. 29.9 hos
BT
 Visionsdebat d. 10.10 kl. 18
Tilbygning til kirkecenter – fortsat fra
sidste møde.
Evt.

-Kirkekaffe 1.10 : US
-Opgaverne er fordelt.
-BT
BC sørger for lidt aftensmad.
Debat

