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Henning og Krista orienterede om det hidtidige forløb i forberedelsen til
forskønnelsen i Sankt Peders Kirke. Der blev orienteret om forsinkelse af
nedtagning af prædikestolen pga. sygdom. Der kommer en forsinkelse på ca.
fjorten dage.
Der blev talt om lydanlægget i kirken og om hvilke faktorer, der gør sig
gældende, i de forskellige former for lydanlæg. Der er kommet et tilbud fra
Oticon.
Helle, Henning og Krista finder i fællesskab ud af hvilke tiltag, der er behov for,
at lyden i Sankt Peders Kirke bliver optimal. Henning aftaler møde med
elektrikeren ang., hvor tomrørene skal placeres.
Anna gennemgik tidsplanen for udsmykningen,- tilsendt af Kullegaard
D. 3. marts forventes Sankt Peders Kirke igen at stå klar efter udsmykningen.
Årsbudget 2019 har været på vores møde d. 10. oktober 2018 og godkendt.
Holsted-Sankt Peders Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 34744637, Budget 2019.
Endelig budget afleveret d. 18-09-2018 14:09
Revision protokollat 2017 har været på menighedsrådsmøde d. 10. oktober
2018 og taget til efterretning.
Udsat til næste møde. Vi afventer fortsat referatet fra konsulentrunden.
Helle fortalte om månedens buket – vandring, hvor man gerne ville komme til
Holsted Kirke i Påsken for at høre om glasmosaikken i kirken.
Helle meddelte, at der var indkøbt rammer til konfirmandbillederne, der
hænger i Sognegården.
Der blev drøftet, om kirkebladet kunne komme hvert kvartal i stedet for kun
tre gange om året. Der var stemning for dette forslag.
Der er blevet bestilt aflåselige skabe til præstekontoret.
Helle har indkøbt nyt tøj til præstekjolen.
Anna orienterede om Landemode og efterfølgende gudstjeneste i Domkirken.

Anna informerede at MUS- samtalerne bliver afholdt senest i januar måned.
Asta informerede om den kommende vinters snerydningssituation.

Der er problemer med stik til projektor i Sognegården. Asta bestiller elektriker
til dette. Beklædningen på gelænderen op til prædikestolen i Holsted Kirke er i
stykker og skal fornyes. Udbedringen af dette er bestilt.
andre
Markering af
våbenhvile 11.11.18

Anna orienterede om et arrangement i Rødding vedr. markering af denne dag.
Helle orienterede om, hvordan denne begivenhed kunne markeres her i
Holsted Kirke. Der kommer besked på hjemmesiden.

Kirkerne på facebook

Holsted, den 10. oktober 2018
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