Dagsorden/Referat

Blad nr.14

Voel menighedsråd onsdag den 15. januar
Formandens initialer: NV
2020 kl. 19.00 i sognelokalet, Voel Præstegård

Deltagere: Niels, Ketty, Heidi, Karsten, Oliver Kirsten, Anne Mette, Birthe
Fraværende: Jonna
Nr.

Dagsorden:

Beslutninger:

1.

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt.

2.

Godkendelse/underskrift af referat fra
sidste møde.

Referatet godkendt og underskrevet.

3.

Troen og menneskelivet.

Med udgangspunkt i et citat fra nadverordene
diskuterede vi, hvorvidt det religiøse sprog er
svært og fremmedgørende for det moderne
menneske, eller om vi stadig har brug for at
holde fast i det traditionsbærende. En god
diskussion og tradition og fornyelse.

4.

Planlægning af anlægsopgaver i 2020..

Planen for den nye belysning af alterbillede og
glasmosaikker er blevet godkendt i stiftet og
igangsættes.
Arbejdet med østmuren sættes i gang.
Den gamle materielplads bliver nedlagt.

5.

Ansøgning fra Voel-Sminge seniorer om Ansøgningen blev godkendt.
tilskud til udflugter.

6.

Kaffeplan for 09.00 gudstjenester m.v.

5. april: Heidi og Karsten
19. april: Niels og Bodil.

7.

Orientering/forslag fra aktivitetsudvalg.
Arrangementsplaner for 2020.

18.2. Foredrag med Benjamin Kobborg: ”Må
ma tage livet af sig, mor”.
4.5. Foredrag med veteran fra Aghanistan.

8.

9.

Orientering ved:

Formanden.

Nøgleboks til kapellet er etableret.
4.4. er der førstehjælpskursus for personale og
menighedsrådsmedlemmer.
Niels deltager i valgkursus.

Kontaktperson.

Der er hyret et rengøringsfirma til
konfirmandstuen og kontor i vinterperioden.

Kirkeværge.

Intet.

Kasserer.

Fraværende.

Medarbejderrepræsentant.

Der skal i samarbejde med aktivitetsudvalget
ses på antallet af julekoncerter og andre
juleaktiviteter.

Præstegårdsudvalg.

Intet.

Præsterne.

I samarbejde med skolen laves en ny plan for
minikonfirmandforløbet, som afsluttes med en
musikgudstjeneste.
Helle får en liste over de gudstjenester, hvor
messehagelen skal bruges.

Nyt fra provstiet.

Intet.

Eventuelt.

MENIGHEDSRÅDSMØDET 11.3. FLYTTES
TIL 18.3.

Chokolade til ”Hyggekrogen” for fremstilling af
de smukke julesanghefter.

Kontaktperson.

Kirkeværge.
Kasserer.

Kasserer.

Medarbejderrepræsentant.

Præsten.

Nyt fra provstiet.
9.

Eventuelt.

Voel d. _________________
Underskrift
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

