Selde-Åsted

Dato: 05-09-2018 I Selde
præstegård kl. 19 – 22.00
Fraværende: Ib, Peter

Blad nr.043
Formandens initialer:
GP

Dagsorden
Beslutning
Godkendelse af dagsorden. Tilføjelse: tilbud på lydanlæg til Selde kirke under
punktet ”arrangementer”.
Sognets 10 min.
Småændringer i ordlyden i nadverritualet – næste
gang.
Sammenlægning af de råd til næste valg?
Siden sidst:
Sognepræst: Egnsudvikling Fursundegnen ”Fordi vi
Sognepræst:
kan” projekter i lokalsamfundet (give 5000 kr. til
Formand:
borgermøde?).
Kasserer:
Uro på kollegafronten – vi andre bliver nødt til at
Kirkeværgerne:
hjælpe.
Kontaktperson:
Sagt ja til en forsøgsgang med mandagskaffe i Åsted
kirke.
Mobil lyd til udendørs – provsti investerer.
En praktikant ok, hvis muligt.
Folderstativ i Selde kirke ok.
Formand: Thomas KKM ansat.
Eskov gik rigtig godt
Inspirationsdag 17.11. 9.30-16 i Sallinghallerne i Roslev
Teologi for Voksne arrangeres af Viborg stift i 2019 –
der er optakt til det 30.11. kl. 16-21.30 i Stiftet
Kasserer: Kvartalsrapport fremlagt og godkendt.
Formand og kasserer til budgetsamråd 6.6. i Skive.
Kirkeværger:
Selde: gravere fra SÅ og JT arbejder meget sammen.
Åsted: --Kontaktperson: Hvis man vil med på
førstehjælpskursus 21.11. kl. 8-15 i Selde
konfirmandstuen tilmeld til Peter snarest.
Organiststilling
Evt. bruge Helle Kloster, som er organist i Glyngøre til
hverdagstjenester og nogle gudstjenester. Elisabeth
Olsen kører oftere med Claus Olsen rundt til
gudstjenester.
Åsted- Selde kirkegård
Laila Sølager kommer til næste menighedsrådsmøde
med en plan for Selde kirkegård.

Åsted kirkegård: Der er en plan, som udføres i løbet af
efteråret.
Der fremlægges en kontrakt vedr. nedlæggelse af
gravsteder. Provstiet skal godkende kontrakten, før
den kan tages i brug.
Selde præstegård
Tjek for skimmelsvamp: Jysk teknologisk institut
kommer 13.9.
Hegn ca. 50.000 (søgt 3%-midler).
Loft ca. 300.000, køkken ca. 200.000 (søgt til 2019)
Kirke- og kultur
Plakater
medarbejders opgaver
Organisere frivillige
Se bilag nr. 1
Babysalmesang
Børnegudstjenester
Caféeftermiddag evt. meden person udefra
Diakonale projekter:
Højskolesang på plejehjem
Integrationsprojekt med østeuropæere i storpastoratet
Noget a la mændenes morgenbord i Selde
Middag for tilflyttere i storpastoratet
Den nye
KM-mailadresser er lavet til alle
databeskyttelsesforordning Aftale med Kaboo?
Arrangementer 2018.

Næste møde
Evt.
Kaffe + kage: Ole

23.9. sogneudflugt kl. 9 Selde kirke.
24.9. Mandagshygge i Åsted kirke
28.9. kl. 17- 21. Borgermøde Egnsudvikling Fursund
”Fordi vi kan” i hallen
3.10. Thomas Frank i Hallen kl. 19
17.10. Efterårssangaften i Åsted kirke kl. 19.
Fælles mhr. møde 23.10. kl. 19
Julemarked med stand 10.-11.11.
15.11. Filmaften i Selde kirke (aflyses pga. dårlig lyd?)
28.11. kl. 17.30 i Selde kirke
børnegudstjeneste/minikonfirmandafslutning
19.12. kl. 18. Advens-/julearrangement med skolen i
Selde kirke – åbent for ALLE!
Tilbud på lydanlæg er for dyrt – parkeres indtil videre.
10.10. 2018
Ukrudt

