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OBS KL:18

MØDET AFHOLDES I KIRKEN

Indledning

Peter Hove

Kaffe og sandvich

Inger Marie Svinth

Fraværende/afbud

Frode, Bo

___________________________

________________________________________________

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

___________________________

Fortsat drøftelse af Gudstjenesten - Samtale om og drøftelse af
ritualerne og sakramenter
Gudstjenesten,sidste gang og i dag er det dåb, Nadver og
Ritualerne
vi vil lægge vores drøftelser ud til høring ved kirkekaffen med
oplæg og opfølgning da vi er indbudt til at give høringssvar til
ministeriet til oktober
i f.h.t. ritualerne kunne der tillægges noget f.eks. ved
voksendåb med andre læsninger
Dåben hos os er i en god balance mellem det højtidlige og
jordnære
Nadver
Der skal være mulighed glutenfri oblater
__________________________

Formand og næstformand

______

Anmodning fra Frode Gim om udtræden af Menighedsrådet
der er forståelse for ønsket som tiltrædes
Peter deltager i FKG´s representantskabsmøde 12. marts nogen spørgsmål og kommentarer til FKG´s arbejde ?
Vi vil gerne benytte os af deres komptencer
Tilkendegivelse i forbindelse med ansættelse med ny HR konsulent er for begge provstier som det hidintil har været er underskrevet af formanden
ansøgning om nedsat funktionsperiode er sendt til Provst og
Biskop - er tiltrådt

Kassereren
Indstilling til Meninghedsrådet angående hensættelse i
årsregnskabet 2019
- godkendes
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Årsregnskab 2019 gennemgået v/Laila og godkendt
Fredens Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 38404415,
Regnskab 2019 afleveret 3/3 2020 kl 19,30

Sogneindsamling 8. marts
Kirkens liv og vækst:
Der er startet 26 Minikonfirmander
50 er Koncerterne har været rigtig godt besøgt - det er
gennemgående en succes
Fastelavnsgudtjeneste - der var fuldt hus
evt. opstart af bibelstudiegruppe
- vi er åbne over for det og giver Frode vores opbakning til at
gå videre med det.
Merdarbejderne ved Egon

Tanker om hvordan vi forholder os til coronavirus
obs for skærpet håndhygiejne - Egon indkøber flere
spritdipenser

Kontaktperson

Kursus aktiviteter
- Egon tager på årskursus 3 dage efter pinse
- Anne bevilliges 10 sangtimer

Kirkeværge

Kirkegårdsudvalg

Præstegårdsudvalg

Stormskade på taget - er udbedret - men tagets tilstand er
bekymrende
Vi vil undersøge om der ligger en rapport fra tidl. om tagets
tilstand - på den baggrund tages stilling til tiltag

Renovering af Vestre kapel - kommer først rigtig i gang i
2021
Der har været syn af kirkegården
Offentlig møde om muslimsk kirkegård på biblioteket den 26.
marts fra 16,30 til 18.00

holder møde tirsdag
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Præsterne

fordeling af de praktiske ting vedr. Skærtorsdag
Tidl. formand Ivar Poulsens søn har indleveret en film fra
kirkens opførelse, den modtager vi med Tak og får den
digitaliseret

Kirkeudvalg

Syn af kirken 2020 - venter til næste år - men vi vil gerne
have syn på kirkedige og kirketag.
Uvedkommende parkering ved kirken - drøftes men ikke
nogen løsning

Ombygningsudvalg

Ansøgning til provstiet om forhøjelse af rammen til
renovering af Fredens Kirke - den er imødekommet
Byggeudvalget bemyndiges til at ansøge provstiet om penge
til ekstra omkostninger til taget, hvis det bliber nødvendigt

Valgudvalg

Orienteringsmødet 12. maj om valget, det bliver også det
oblikatoriske menighedsmød

Sognenyt

Der skal noget om menighedsrådsvalget
Noget med om fremtidens gudstjeneste og liturgi til drøftelse
og videre høringssvar til oktober

Eventuelt

Intet til referat

Næste møde

Onsdag den 15. April

Næste FU møde

Tirsdag den 7. April kl 09,30

Onsdag, den 3.marts 2020.
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