Vinderslev Menighedsråds møde Beslutnings protokol Nr 102.
Hos Jens og Elly Stenholt torsdag den 25-1 2018
Fraværende Sekretær Knud Friis
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt med tilføjelse af medarbejder repræsentant efter kontakt person.
2.Siden sidst.
28-11 Julekoncert, rigtig godt besøgt, 97 gæster og 80 til kaffen bagefter.
16-12 Lucia- familie gudstjeneste, en super god aften mange børn og voksne. En
del til spisning bagefter.
24-12 julegudstjenesterne, rigtig god ide med gudstjenesten kl. 11.00. Dette
fastholder vi, mange positive tilbagemeldinger for dette. Vi havde også
gudstjeneste kl. 13.00, også mange besøgende. Dette tidspunkt kan være fleksibel,
så det passer med Hinge og Valgmenigheden.
7-1 Stille gudstjeneste, en dejlig aften i egen fordybelse, kirkekaffen bagefter blev
godt besøgt.
3.Meddelelser.
Præst.
Mimi konfirmander er startet med 9 glade og spørgende børn.
Kirkebladet får nyt look så glæd jer.
Påskemorgensang, og morgenkaffe er i år ved Vinderslev kirke. Tidspunktet
meldes ud senere.
Kirkemusikalsk legestue begynder efter påske, opstart onsdag den 11/4 og frem
efter hver anden onsdag. I alt 6 gange. Dette er for dagpleje og hjemmegående
forældre med børn i alderen ca. 1-3 år.

Vi søger en frivillig der har lyst til at hjælpe, så har du lyst
kontakt Mikael .
Kristendomskursus, er kommet godt i gang, 4 grupper med ca. 34 medvirkende.
Formand.
Mikrofon til sognehuset er købt, og ankommet til huset.
Forespørgsel fra Hinge menighedsråd, om vi vil give lidt til reparation af forpagter
boligen, og de udgifter, der har været i forbindelse med ”præstegården”, men dette
klarer Hinge selv.
Kasserer.
Almindelig orientering:
Budget for 2019 blev behandlet. Der blev talt om ønsker og de blev sat på, så det
er klar til indsendelse inden 1. marts.

Kirkeværge:
Vores nye Børnekrog er blevet færdig, stor tak til Søren Thomsen, der har lavet
vores nye polstrede børnemøbler.
Vi har et ønske om, at kunne høre vores klokker inde i kirken, f.eks. til bryllupper
og jul. Vi arbejder videre med det.
Nyt klaver ved orglet er kommet, det der stod ved orglet står nu i sognehuset.
Kontakt person:
Velkommen til medarbejder repræsentant Finn Najbjerg i menighedsrådet.
Prøvetiden for gravermedhjælper Uffe Hansen er udløbet, han bliver hos os.
Vi har haft Tina i praktik hos os, og vi har været rigtig glade for hende, hun er
stoppet den 24-1 til fordel for et fleksjob.
Den 1-2 er Morten og Uffe på kursus i transport af farlig gods.

Så der er ingen medarbejder kaffe denne dato.
14-3 medarbejderkaffe kl. 10.00 medbesøg af borgmester Steen Vindum.
Provstesyn Torsdag den 5-4 kl. 8.30
Salmebøger, der indkøbes nye som erstatning for dem der er slidte.
Salmenummer tavler. Der mangler nogle søndage, og nogle af tallene trænger til
at blive malet op. Uffe er sat på sagen.
Adresselisten trænger til en opjustering. Dette klarer Knud, hvis der skal rettes
noget skriv til Knud Friis.
4. Eventuelt
Julekoncert den 27-11 kl. 19.00 med Henriette og Anders Hald.
Kirkekaffe 11-2 fastelavn
25-3 mini konfirmandafslutning. Vi hjælper alle
4-3 Knud
8-4 Birgit
SEND GERNE FORSLAG TIL SOGNEAFTNER
Tilstede: Mikael Holst Kongensholm (præst), Jens Stenholt, Jens Larsen, Lisbeth
Nyrup Christensen, Søren Holm, Anni Lolk og Birgit Thomsen (referent).

