Ørting-Falling Menighedsråd
Fraværende: JPP - PHA - JBN - ML

Menighedsrådsmøde i Sognehuset

Blad nr. 100

Torsdag den 19. sept. 2019 - Kl. 17.30 – 21.00
KL. 17.30 – 18.00 Formøde
Indledning:

Dagsorden

Beslutning

1

Godkendt
Godkendelse af dagsorden

2
Nyt fra præsterne

3

Der arbejdes på oplæg til fælles liturgi.
Der har været konfirmandopstart.
Søndag d. 29/9 er der fortællegudstjeneste i Falling kirke
hvor konfirmanderne er inviterede.
Der arbejdes på en udflugt for konfirmanderne fra
Fjordpastoratet til foråret.
JPP skal sørge for det.

Genautorisation til Kirkenettet
4

Udsat
Fælles aktivitetsudvalg

5
Stendige øst Ørting kirkegård

6
Kontor- / graverfaciliteter i
Sognehuset
7

Provstiet anbefaler at der laves en støttemur i beton, eller at
det nuværende dige understøttes.
Nationalmuseet anbefaler at stendiget sættes om.
VB kontakter et anlægsgartnerfirma, som kan komme med
et bud på hvordan diget kan understøttes/stabiliseres.
Der er kommet et nyt forslag til ombygning af sognehuset.
Det ser rigtig godt ud. Drøftelse af udnyttelse af overetagen.
Jens Theodor efterspørger en form for overdækning ved
personaleindgangen.
Der arbejdes videre med projektet.
Udsat.

Hvilke opgaver tænker vi til den
nye kirke- og kulturmedarbejder
8
Forventningsafstemning ved
ansættelse af ny præst
9

Vi foreslår at JBN laver en liste over de aktiviteter/traditioner
Lave prioriteret liste over
der har været i 2017, så vi ud fra det kan lave en prioriteret
traditioner/aktiviteter, man ønsker liste.
bevaret

10
Orientering fra:
1. Præstegårdsudvalg
2. Kirkeværge
3. Kirke- / Kirkegårdsudvalg
4. Aktivitetsudvalg
5. Kasserer
6. Formanden
7. Kontaktperson

11

1. Intet.
2. Tårntrappen er blevet malet og loftet i våbenhuset er
malet.
3. Intet.
4. Intet.
5. Intet.
6. Lejekontrakten af præstegården er godkendt af
provstiet.
Der kommer et udkast til et logo for Fjordpastoratet.
Der er generalforsamling i Moselauget d. 20/10.
Jonathan har sagt sin stilling op pr. 1/11.
7. Kirsten er begyndt på kirketjeneruddannelsen.
Graverne skal på messe d. 26/9.

Eventuelt
Ørting, den 19. sept. 2019

underskrifter

