Indkaldelse til menighedsrådsmøde i Højslev‐Dommerby
Mandag d. 31. januar 2017 i Graverhuset Dommerby
Afbud fra: Barbara, Bodil og Aase
17.30 ‐ Menighedsrådsmøde i Højslev‐Dommerby
1. Kyndelmisse ‐ se https://www.kristendom.dk/indf%C3%B8ring/de‐10‐vigtigste‐ting‐vide‐
omkyndelmisse?_
ga=1.48750053.213499115.1452321694 ‐ Vi synger en sang ‐ Hanne finder en denne
gang.
2. Nyt fra formanden – 40 min
a. Struktur, årets gang, formandens ønsker
b. Diverse post fra DAP
i. Gennemgang af alle punkter kort
c. Fra fællespostkasse
i. Vi gennemgår både gammel og ny post for at sætte alle ind i det.
ii. Specielt omkring Udfyldningsvalg
3. Økonomi – 0 min
a. Ikke noget denne gang
4. Nyt fra kirkeværge – 10 min
a. Diverse
5. Nyt fra kontaktperson– 20 min
a. Igangsættelse af ansættelsesprocedure for graver i Højslev
b. Diverse
6. Nyt fra præstegårdsudvalget – 5 min
a. Diverse
7. Nyt fra præsterne – 15 min
a. Sogneindsamling 12. marts – HVEM
b. Menighedsmøde – 11/5
c. 29/10 – Reformationsgudstjeneste
19.00 ‐ 19.45 ‐ Spisepause ‐ Hanne sørger for maden
8. Nyt fra medarbejderrepræsentanten ‐ 0 min
a. Ikke tilstede
9. Nyt fra aktivitetsudvalget ‐ 20 min
a. Hvad skal der ske
i. Skal vi have spaghetti i foråret evt. datoer 19/3 23/4
ii. 4. maj
iii. Foredrag i foråret
10. Nyt fra Kaffeeftermiddagsudvalget ‐ 10 min
a. Forårets arrangementer
11. Indkomne punkter ‐ 20 min
a. Retningslinjer for brug af menighedshusene
b. Nedsættelse af arbejdsgruppe
c. Referat
d. Kristelig dagblad
e. Kurser og reformationsdatoer
12. Eventuelt ‐ 10 min
21.00 ‐ Kaffe og afslutning

Referat mandag d. 30. jan. 2017 i Dommerby Sognehus.
Afbud Jette Pørtner
1. Der afholdes kyndelmisse gudtjeneste torsdag d. 2. febr. 2017. En genoptaget gammel tradition.
2. I reformationsåret 2017 gives et træ ved dåb og konfirmation. Indkøb af ca. 70 stk. træer i potte
foretages af Eva og Else. Bjarke laver udkast til kort. Hanne informerer ”Grøn Kirke”.
Menighedsrådet har modtaget høringsbrevet vedr. studieorlov til Bjarke. Menighedsrådet har
ingen indvendinger.
3. Intet.
4. intet nyt.
5. Hanne og Christian arrangerer møde hos Provstiet i forbindelse med udarbejdelse af stillingopslag
til graver med ansættelse til d. 1. april 2017.
Nyt skærm til computer indkøbes til Niels Jørgen. Telefon abonnement vurderes.
Indkaldelse til medarbejdermøde udsendes, med afholdelse d. 1. marts 2017.
6. Præstegårdsudvalget intet nyt.
7. Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp d. 12. marts 2017 efter gudstjeneste og frokost – Hanne
koordinator. Else, Åse og Christian indkøb. Christian og Ivan kører indsamlere ud i sognet.
Offentlig menighedsmøde d. 11. maj. Kl. 19. 00 - St. Bededagsaften.
Forslag til reformationsgudstjeneste i forbindelse med skolernes emneuge. Bjarke ”løber i gang”.
8. Intet
9. Aktivitetsudvalg med Ellen, Eva og Åse: ingen spaghetti gudstjeneste i foråret og ingen 4. maj aften.
Sangaften d. 11. maj 2017 og gudstjeneste i det fri med efterfølgende gill aften onsdag d. 8. juni
2017, kl. 18.30 i præstgårdshaven. Måske besøg af Salling Koret midt i marts måned i Højslev Kirke
med efterfølgende kaffe?
10. Kaffeeftermiddagsudvalget oplyser god fremmøde.
11. Artikler fra Kristelig Dagblad kan være udgangspunkt for diskussioner. Lucia optog i Dommerby
Kirke til efterår bliver arrangeret med hjælp fra Eva og Calina. Hanne genfinder retningslinjer for
sognehuse til næste møde.
Ellen og Hanne deltager i kursus for formænd og næstformænd, Hanne tilmelder.
12. Niels henvender sig til enken – manglende korrekt personregistrering

