Der indkaldes til

Dato: Torsdag

Blad nr.

menighedsrådsmøde i
Lejrskov Præstegård

D. 26. januar 2016
Kl. 19.00

Formandens initialer:
A.C.

Dagsorden

Beslutning

1.Godkendelse af dagsorden.

1. Godkendt med tilføjelse til punkt 3: både Jordrup og
Lejrskov Kirker.

2. Adgang for handicappede, Lejrskov
Kirke.
2. Overslag og skitseforslag indhentes.
3. Lysestager til bænkegavle, Lejrskov 3. Billeder og priser fremskaffes og tages op på næste
Kirke.
møde.
4. Visioner om kulturhus
5. Distriktsforeningen af
menighedsråd:
Generalforsamling 1. marts.
Konference: Mere kirke for pengene
26. april.
Nye vedtægter. Bilag udsendt 1. jan.

4. Principskitser for udvidelse / opdatering af
Fynslundhallen som lokalt kultur- og idrætscenter set og
drøftet. Hvad er vores ønsker og visioner i den
sammenhæng? Vi arbejder videre med at definere kirkeog kulturlivets plads i den forbindelse. Vi spørger
Kirkeministeriet om de juridiske og økonomiske aspekter i
sagen.
5. Ejner deltager i generalforsamlingen.

6. Kalender
7. Orientering fra udvalgene:
a. Personalet
b. Kirke- og kirkegård
c. Kontaktperson
d. Mødeudvalg
e. Korudvalg
f. Præstegård
g. Menighedsplejen
8. Ansættelse af korleder.
9. Emner til næste møde
10. Eventuelt
Lejrskov d. 26. januar 2016
Underskrifter:

6. Minikonfirmander om tirsdagen
Gudstjenester på Toftegården rykkes til sidste onsdag i
måneden.
Luther studiekreds i samarbejde med Bramdrup og Harte.
27. okt. i Bramdrup, 24. nov. i Lejrskov og 19. januar 2017
i Harte
7. a. Graverne på kursus den 9. feb.
b. Der indhentes tilbud på reparation af kirkegårdsdiget i
Jordrup.
c.intet
Lydforhold i begge kirker.
d. De fremtidige aktiviteter blev gennemgået.
e. se punkt 8
f. Renovering af præstegård afsluttet og husleje fastsat.
g. intet.
Menighedsrådsmødet flyttes fra den 2. marts til 8. marts.
8. Børnekor begynder igen med Helene Eiler Ernst som
korleder, ansat foreløbig i halvandet år. 4 torsdage med
afslutning Palmesøndag.
9. Lysestager til bænkegavle.
Visioner for kulturhus i Fynslund.
10. Konfirmationsforberedelse: Kolding Kommune er med i
forsøgsordningen.

