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Dagsorden godkendt.

Sognepræst Helle Yskes gav et spændende oplæg om Bibelen 2020 og kunne
anbefale, at vi læste den. Bibelen er en hverdagsbibel.
Evaluering af orienteringsmøde, afholdt 09.06.20. En rigtig god aften med
mange fremmødte – 35 i alt.
Status på projektet. Der er rettet henvendelse til provstiet, og vi har modtaget
en bekræftelse på, at henvendelsen er modtaget.
Status på projektet. Der er rettet henvendelse til provstiet, og vi har modtaget
en bekræftelse på, at henvendelsen er modtaget.
Der er problemer med lydanlægget. Vi forsøger at løse problemerne.
Ferie for ansatte er lagt ind i kirkens kalender.
For gennemgang af APV mm afholdes møde med medarbejdere og
menighedsrådsmedlemmer onsdag den 7. oktober 2020 kl. 17.00 i
Sognegården.
Stole bestilles og hentes. Der sendes skriftlig orientering ud til konfirmander og
deres forældre. Sortering af telegrammer: Anna og Lilian med ægtefæller.
Søndag den 27. september kl. 10.30 i Holsted Kirke. Efterfølgende frokost i
sognegården, hvor Jørgen Bruun fortæller om sin vandretur til Rom.
Søndag den 4. oktober. Begynder med gudstjeneste kl. 14.00 i Holsted Kirke.
Fortsætter i sognegården med foredrag. Prædikant og foredragsholder: Rikke
Holm, forstander ved Askov Højskole.

Ingen.
Det planlagte menighedsrådsmøde den 19. august flyttes til den 26. august.
Ingen.
Ingen.
Låsen til sognegården er blevet omkodet. Stolen ved døbefonten i Holsted
Kirke skal repareres.
Medarbejderrepræsentant Ingen.
andre
Ingen.
Lukket møde
Holsted, den 17. juni 2020

