Ørsted Menighedsråd

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde tirsdag den 21. sept. 2021 kl. 19.00 i Sognegården
Afbud: John Mikkelsen, Gudrun Nielsen, Frank Gjesing
Punkt Dagsorden
1.
Godkendelse af dagsorden
2.
Godkendelse og underskrift af referat fra sidste
møde.
3.
Siden sidst/post
Kirkegårdsvandring
Høstgudstjeneste og frokost indsamling
Opfølgning på hestefolden
Valgte til provstiudvalget (bilag)

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Referat
ok
Er sket

En rigtig god aften med max antal, og en god
fortælling fra Frank Gjesing
Høstoffer på 3.810 kr.- Folkekirkens
Nødhjælp. Fin tilslutning til frokosten.
Vi fælder de syge træer.
Orientering om de valgte.

Kommende arrangementer:
Orientering.
Opstart fællessang med Henrik den 30. september
Afskedsgudstjeneste for Frank den 3.okt
Der er styr på det
Velkommen til ny kirkegårdsleder Lea Bertelsen Medarbejdermøde tirsdag den 5.oktober kl. 11
Her deltager både Frank og Lea m.fl.:)
Halloween gudstjeneste den 26. oktober kl. 17.00 SFO laver pynt til kirken. Der skal være 5
poster, der skal bemandes. Der aftaltes hvem
der skulle være med.
De fredede gravsten på kirkegården. Vurdering
På sigt vil vi gerne have inskriptionerne malet
af, om nogle sten skal have inskriptionerne malet op igen.
op igen.
Ideer til brug af det store græsareal på
Orientering.
kirkegården.
Gennemgang og underskrift af revisionsprotokol Revisionsprotokol gennemgået og
2020 (bilag)
underskrevet.
Endelig budget bevilling 2022 (bilag)
Orientering.
Kirkeskovsprojektet
Der arbejdes forsat med at skaffe penge til
projektet.
Orientering fra:
a. Præsten
Luciaoptog ved gudstjenesten den 12. dec. Kl.
16.00
Konfirmandforberedelse opstart torsdag den
7.okt. MR synes det er en god ide med
gudstjeneste praktik for konfirmanderne.
b. Kirkeværgen
Intet
c. Kirke- og kirkegårdsudvalg
Intet
d. Præstegårdsudvalg
Intet
e. Kasseren – godkendelse af byggeregnskab for Byggeregnskabet godkendt af provstiet.
præstebolig
f. Kontakt/medarbejder- repræsentant
intet
g. Aktivitetsudvalg
Orientering
Evt. Aftale kørsel til kursusdag den 25. sept.
Kørsel aftalt. Ide ‘omkring genbrug af
konfirmationstøj. Der arbejdes videre med
ideen.
Næste møde onsdag den 27.okt. kl. 19.00
Serveringsansvarlig ?
Marianne

