Genner Sogn
Menighedsrådsmøde
Dagsorden
Punkter:
Godkendelse af dagsorden
Underskrift af referat fra
sidste MR møde
Nyt fra formand
Hus på Kirkevænget
Kalkning

Søndag Kalvø 19.8.18
Kalvø Værftsdag

Dato: 06.06.18 Kl.19.00 -21.30
Genner Kirke

Beslutning
Referat fra 19.3.18 er underskrevet og sendt ind.

Drøftelse, vi er enige om at vi ikke går videre med det.
Kirken er kalket af Henrik Eriksens murerforretning, Stollig. Som også
kalker kirken i Løjt. Vi er meget tilfredse med resultatet. Der er indgået
aftale også for 2019 og 2020 med samme firma.
Gudstjeneste kl. 9.00 med AJ og Anke Krauskopf.
Borde og yderligere bænke, der skal bruges til boder, må bestilles at det
maritime Kalvø. Kirkekaffe efterfølgende på Kalvø Badehotel.

Søndag 11-11-2018

Foredrag
Gavesatser fremadrettet.

Børnesangkor
Sognemedhjælper/
Kirkekulturmedarbejder
Menighedspleje

Tilstede: EB, AT, IS, JN, DSP, AA, JF,
Afbud: AJ (ferie)
Referent: Judith Fabricius
Sang: Erik Nr 29
Ansvarlig for udførelse

Mindegudstjeneste for afslutningen af første verdenskrig. DSP forslår
højmesse kl. 10.00, med efterfølgende et par ord fra DSP, EB lægger en
krans. Ringning kl. 11.11. Efterfølgende og salme: Altid frejdig.
Foredrag skubbes til senere.
Personale skal have en gave til runde fødselsdage fra 30 år og
mærkedage som beskrevet nedenunder samt ved jubilæer 10 år (500 kr)
25 år jubilæum (2500 kr), 30 års jubilæum (500 kr) og 40 års (2500 kr)
MR giver til MR-medlemmer af egne midler, når der er runde
fødselsdage fra 30 år og mærkedage; bryllup, kobberbryllup, sølvbryllup,
guldbryllup, børns konfirmation, (takst 50,- kr) til MR-medlemmerne.
Personalet spørges om det vil give med.
Planlægges med organisten
Birgitte Parsig skal til organisteksamen 8.6.18. Vi giver en gave til hende
den 24.6.18 i forbindelse med højmessen (AJ) kl. 10.30
Kirkevandring i juni, Pinsegudstjeneste i Kalvø, Sangeftermiddag,

EB bestiller telt og bænke til
gudstjenesten.
EB giver Poul Stenderup vedr.
bord/bænke
EB bestiller kirkekaffe hos Kalvø
Badehotel
Personale laver krans

DSP, AT og BP planlægger
EB sørger for gave.

Nyt fra stift

Nyt fra provsti
Nyt fra præsterne

Nyt fra Kasserer
Nyt fra Kirkeværge
Nyt fra kontaktperson

Nyt fra Graver
Blomstereng/dige
Nye mødedatoer
for anden halvår 2018
Kaffedage
evt

DSP spørger om vi vil kunne tilbyde konfirmationshjælp og julehjælp til
økonomisk trængte. Vi arbejder videre med det og indsamler lidt flere
oplysninger. DSP må gerne melde det ud til konfirmationsholdet.
Brev for stiftet om at holde kirke for indvandrer og nydanskere
Indbydelse til Stiftsdag kl.15.00 på Harmonien til foredrag og med
efterfølgende gudstjeneste i Domkirken.
DSP der er styr på konfirmandarrangementerne: lejrskole, Lutters nøgle,
ikon-malerier og småkagebagning på plejehjemmet.
Løjt skole har givet tilsagn om at eleverne kan deltage alle dage.
Intet at meddele.
Kirken er kalket.
Skråningen ved kirken vedligeholdes en gang årligt. Det er lige sket.
Samarbejdsaftalen mellem graverne mellem Øster Løgum og Genner
drøftes. Der har været nogen usikkerhed om tolkningen af
samarbejdsaftalen og dette drøftes med Trine Ørum og Jakob Lysemose.
Der mangler grus på gangene; der bestilles en entreprenør.
Der udlægges mere grønt og vildt a.h.t vildlivet. Der sættes blomsterløg
på diget. Der klippes 2 gange årligt fremfor 5 gange.
Almindeligt MR møde: 30.8.18 kl. 19.00 i Genner Kirke.
Strategi-møde onsdag 19.9.18 kl. 16.00 -20.00 Genner kirke.
Kirkekaffe d. 8.7.18 kl. 10.30
JF meddeler, at hun udtræder af MR midt i perioden.

AT kontakter Jakob Lysemose

EB laver kaffe.

