Vojens, den 24. januar 2019

Referat af offentlig menighedsrådsmøde
i
Vojens Sognegård

Onsdag den 23. januar 2019 kl. 14.00

Dagsorden

Beslutninger

Underskrift af protokol
fra sidste møde

Underskrevet

Sager til beslutning
1

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2

Meddelelser fra præsterne

Ditte Freiesleben orienterede om, at der vil komme
flere aktiviteter til efteråret

3

Evaluering af eventuelle aktiviteter

Koncerten med Vojens Brass Band var desværre
ikke kommet med i kirkebladet, men blev
annonceret i Jydske Vestkysten og Ugeavisen
Midtsyd.
Der kom mange tilhørere og koncerten var en
succes.
Der var forslag fra Ditte Freiesleben vedr.
koncerterne med Vojens Brass Band og Vojens
Koret om en solist og sang af børnekor.
Fremadrettet sættes der nogle rulleborde ind i
kirken, hvorfra der kan serveres efter koncerten, da
våbenhuset er meget kold.

4

Fremadrettede aktiviteter
Vedlagt referat fra aktivitetsudvalg
Godkendelse af Skærtorsdags middag
Aktivitetsoversigt vedlagt

Skærtorsdagsmiddagen blev godkendt
Menighedsrådet mener, at det er en god ide, at
invitere organisterne med til
aktivitetsudvalgsmøderne

5

Julehilsen fra Biskoppen
Bilag vedlagt

Orientering

6

Provstens orientering ang.
dagspressens omtale om, at enkelte
provstier har gjort begravelser gratis
Bilag vedlagt

Formanden orienterede
Provstiudvalget har ingen planer om, at begravelser
kan ske uden betaling.

7

Regnskabsfunktion

Vi afventer tilbagemelding fra Jegerup og
Maugstrup sogne

8 Sogneindsamling til Folkekirkens
Nødhjælp år 2019
Bilag vedlagt
9 Fremtidig afhentning af sten
Ny udbyder
Bilag vedlagt

Kollekten i kirken går til Folkekirkens Nødhjælp på
indsamlingsdagen
Kirkegårdslederen står fremover for bestilling
af vognmandsfirma til afhentning af gravsten til
knusning

10 Kirkegårdsudvalget foreslår, at ændre Blev godkendt
store tomme gravsteder til
urnegravsteder
11 Kirkegårdsudvalget foreslår, at
børnegravsteder (ukendtes grav)
fremover lægges sammen med
ukendtes grav for voksne.
Der sættes evt. en lille sten ved
børnegravene
12 Invitation til kursus i
”Få styr på personalepolitikken”
Div. bilag vedlagt

Blev godkendt
Kirkegårdsudvalget ser på forskønnelse af de
eksisterende børnegrave

Preben Holmberg er tilmeldt
Anne Lise Borch tilmeldes

Orienteringssager
13 Orientering af kirkebladsudvalg

Vi spørger forskellige foreninger, om man kan
påtage sig opgaven, at bringe kirkebladet ud til
Vojens sogns husstande 4 gang årligt.
Kirkebladsudvalget tager det med på næste møde.
Kopi af næste kirkeblad blev omdelt

14 Orientering af kirkegårdsudvalg

Lokalhistorisk Forening vender tilbage vedr. dato
for besøg af menighedsrådet

15 Orientering ved formanden
Forespørgsel om fældning af vilde
træer
Bilag vedlagt
16 Orientering ved kontaktperson

Orientering af formanden
De vilde træer er blevet fældet

17 Nyt fra medlemmerne

Tresognspastoratets udflugt bliver enten den 21.
eller den 28. sept.
Udflugten vil blive afholdt den dag, hvor de fleste
tilmelder sig.
Orientering

18 Eventuelt

Orientering

Lukket møde

1

Dagsorden

Beslutninger

Orientering af kontaktpersonen

Intet

Ref. Gunvor Steensbeck Hansen

Følgende deltog:
Finn Lykkeskov, Preben Holmberg, Lene Johansen, Niels Dalsgaard, Lone Lundsgaard, Britta
Skovgård-Simonsen, Ruth Jespersen, Vinnie Jensen, Ditte Freiesleben.
Fraværende: Borghild Larholm

