Menighedsråd

Dato: 21. november 2018

Menighedsrådet ved
Holsted og Sankt Peders Sogne

Sognegården,
Vestergade 15, 6670 Holsted
Ordinært møde
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Grundet forsinkelse af nedtagning af eksisterende inventar er projektet
væsentlig forsinket. Arkitekten har fremsendt revideret tidsplan og
Menighedsrådet har søgt Stiftet om forlængelse af lukningsperioden til d. 9.
marts.
Højmesse og kirkelige handlinger henlægges til Holsted Kirke.
Der er modtaget referat fra Konsulentrunden: Dette sendes sammen med
egne fotos til arkitekt Wad. Vi afventer deres kommentar og forslag.

Generelle info fra kassereren.
Der har været afholdt personalemøde, hvor personalet har fået stor ros for
deres store ildhu til at klare arbejdsopgaverne, herunder grandækning på
begge kirkegårde.
Der er kommet en forespørgsel fra Y’sMen Region Danmark om
Kirkeindsamling til 2 regionsprojekter: Hjælp til flygtningebørn i Athen til
uddannelse m.m. Det andet projekt er tilbygning til Trinity School i Tanzania,
hvor der bliver bygget et drengehus m. uddannelse. Indsamlingen skulle
foregå d. 20. januar. Menighedsrådet tilslutter sig forslaget, såfremt
sognepræsten kan tilslutte sig dette.
v/Helle Yskes
Ændring til udgivelse iht vedh. Forslag. Helles forslag er vedtaget.
Asta har fået henvendelse fra kormedlem
Forskellige løsningsmuligheder blev drøftet.
Invitation fra Malt menighedsråd. - Punktet udsættes til næste møde.
Genvalg.
Datoerne er: 16/1, 27/2, 20/3, 24/4, 22/5, 19/6, 14/8, 11/9, 23/10, 27/11.
Rapporten blev gennemgået og taget til efterretning.

Levende lys/elektriske
Det blev aftalt, at der fortsat skal være levende lys på juletræerne juleaften og
lys på juletræerne
dagene derefter.
Lydanlæg Sankt Peders Udsættes til næste møde.
Kirke
Snerydning
Der blev indgået en aftale ang. snerydning; Asta kontakter vedkommende.
Lukket møde
Holsted, den 10. november 2018
Underskrifter

