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Sognegården,
Vestergade 15, 6670 Holsted
Ordinært møde

Blad nr.

Formandens initialer
AML

Dagsorden
Fraværende
Dagsorden
Sang
Godkendelse af dagsorden

Afbud fra Anna-Lise Jørgensen og
Asta Aamand

Referent: Lilian Vigtoft-Jessen

Godkendt med tilføjelser af flg. punkter:
 Drøftelse omkring jule- og Alle Helgens gudstjenester
 Drøftelse af evt. tilmelding til koncerter

Godkendelse af bilag

Ingen bilag

En halv times aktuelt
emne v/sognepræst Helle
Yskes

Emne: Hvad er Folkekirkens flagskib for dig
Vi skrev hver især ned, hvad Folkekirkens flagskib er for os. Derefter en snak
om, hvad der betyder noget for os

Drøftelse omkring jule- og
Alle Helgen gudstjenester

Der afholdes måske en ekstra julegudstjeneste om formiddagen den 24.
december. Så der i alt bliver 3 gudstjenester. Først-til-mølle-princippet gælder.
Vi bruger et system med numre.
Alle Helgen gudstjenesterne afvikles på samme måde som ved
konfirmationerne.
Menighedsrådet besluttede at foretage en opmåling for at se, hvor mange
kormedlemmer, der kan være oppe ved orglet. Krista tager sig af det og taler
med organisten

Høstgudstjeneste:
Praktiske opgaver

Der er tilmelding til frokosten efter gudstjenesten på søndag. Gunvor
Thygesen, Marianne Pedersen og Lilian Vigtoft-Jessen hjælper med det
praktiske

Højskoleeftermiddag:
Praktiske opgaver

Anna Lauridsen kontakter formanden for Grundtvigsk Forum angående det
praktiske

Klokkestabel på
Holsted Kirkegård:
Status på projektet

Kuno Mejlby er kontaktet. Der skal udarbejdes et egentligt projekt jf.
Provstiudvalgets brev af 10. august 2020

Adgangsforhold ved Sankt
Peders kirke:
Status på projektet

Krista Kristensen og Anna Lauridsen formulerer brev til Malt Provsti

Drøftelse af evt. tilmelding
til koncerter

Samme regler er gældende som ved julegudstjenester og Alle Helgen

Vedtægt for Kirkegårdene
i Holsted

Udsættes til næste møde. Kirkeværgen foreslår at sende følgende ændring til
Malt Provsti:
Vedr. §20. tekst og praksis er modstridende, idet der betales for 30 år + antal
måneder indtil 31.12. Tekst og praksis bør være ens og være ens for alle
kirkegårde i Malt Provsti.

Meddelelser fra
Sognepræsten

Ønske om bedre internet i præstegården. I stedet for 4G, som nævnt i referat
fra mødet i august, laves aftale med Stofanet

Formanden

Fint fremmøde til valgforsamlingen. Formand og kasserer har været til
budgetsamråd. Et positivt møde

Kassereren

Ingen

Kontaktpersonen

Ingen

Kirkeværgerne

Ingen

Medarbejderrepræsentant Ønske om Spritdispenser på stander til kirkerne og sognegården.
Menighedsrådet bevilger
Andre

Ingen

Lukket møde

Formanden orienterede om forskellige forhold

Holsted, den 23. september 2020

