Referat
Ørnhøj Kirkes
Menighedsråd

Dato/tid:
Tilstede:
Fraværende:
Kaffe:

12.2.2019 Kl. 9.30 i kirkecentret
AN, AJ, EJ, TJ, BT, US og PV
BC
AJ

Pkt. nr.
248.

Emne
Kommende arrangementer
➢ Kirkekaffe 24.2 med konfirmander,
10.3, 7.4 afsl. minikonfirmander
➢ Årsmøde d. 23.2 kl. 9 i minihallen
➢ Gudstjenester på friplejehjemmet d.
27.2 og 27.3
➢ Fællesmøde m. Nr. Omme d. 6.3 –
har vi punkter til dagsorden, sted?
➢ Højskolesang d. 13.3 kl. 19.30
➢ Sang og fortælling d. 15.3
➢ Påsken
➢ Byfest d. 24.8 m. morgensang og ?
➢ Næste møde d. 4.4 – har vi brug for
et møde inden?

Beslutnings protokol
Kirkekaffe d. 24.2: BC, d. 10.3: US, 7.4: EJ (husk
afslutning minikonfirmander)
23.2: PV aflægger beretning, US redegør kort for
økonomi. US kommer i hallen kl. 8.30.
27.2+27.3: Lisbeth Just laver kaffe til gudstjenesterne
på friplejehjemmet.
6.3: Vi kan være i Ørnhøj. PV + EP laver dagsorden.
13.3: Skal være i kirken.
Sang og fortælling flyttet til d. 29.3
Påsken: Programmet er lagt og er i det nye kirkeblad.
24.8: AJ og US kontakter forslag. Evt. BT til
morgensang.
Næste møde: Muligheden for et ekstra møde holdes
åben ind til videre aht. godkendelse af regnskab
2018.

249.

Formanden

Intet til referat

250.

Sognepræsten

251.

Kirkegården / Bygninger
➢ Henvendelse fra gravstedsejer – se
bilag
➢ Top-kapning af træer

Studietur til Israel i uge 11 med Herning Nordre
Provsti
Minikonfirmander starter d. 7.3 og slutter 7.4. US
sørger for forplejning d. 7.3, 14.3, 21.3, 28.3, 4.4 og
6.4.
Har et lille, men godt konfirmandhold.
Vedr. henvendelsen: Aftalen indgås. AJ giver besked
om aftalt pris på kr. 27.000.
Top-kapning af udvalgte træer godkendes. TJ giver
besked.

252.

Økonomi

Når kirkecentret lukkes, flyttes klaver, kaffemaskine,
køleskab samt borde til gangen.
Varme i kirken tændes ved behov og når gangen ikke
er nok.
MR mødes i marts for at tømme kirkecentret.
Minikonfirmandmedhjælperen sorterer i materialerne
i skabet.
Intet til referat

253.

Provsti og stift
➢ Provstesyn d. 21.2 kl. 11 –13.15.
Forplejning

Der har været afholdt præ-syn.
PV sørger for forplejning.

254.

Udvalg / personale
➢ Nyt kirkeblad

255.

Siden sidst
➢ Ref.
➢ Arrangementer

256.
257.

Evt.
Lukket punkt – se særskilt dagsorden

Ref. PV

Kirkebladet er på vej i trykken
BT bestiller flere bøger til dåbsbørn. Bøger på lager
bruges til dåbsbørns søskende.
Referatet underskrevet
Højskoledag d. 9.2 forløb fint, ca. 60 deltagere.
Musikken blev syg, BT afløste.
Foredrag d. 29.1 med Herdis Hansen med 84
deltagere var rigtig godt. Der er efterflg. sendt knap
4000 til Anker Fjord fra arrangementet.
Intet til referat
Se særskilt referat

