Øsby og Aarø Kirker
Referat December 2019 Menighedsrådsmøde
Dagsorden

Forplejning: Fantastisk
Referent: Marianne

Dato:4/12

Ordstyrer:

Tidspunkt: 17.30 – 18.30

Afbud: Ellen

Sted: Hos formanden
Forberedelse:
Dagsordenspunkt:

Hvem

Tid

Kommentar / Referat / Beslutning:

Godkendelse af referat
Dagens sang

Referat godkendt
Sang: En rose så jeg skyde

Nyt fra formanden

Sognehuset: Der mangler stadig en kontrakt til ”Mejeriet” og
Jørgen vil rykke for den.
Rikke deltager på mødet d. 17/12 kl 16.30.
Ventilation i kirken: Der er rykket hos Bruno, men det er hos
elektrikeren opgaven er strandet.
Restbeløb fra denne opgave, anvendes til nye hynder.
Ang hynder nedsættes et udvalg til vurdering af bla.
Farve/farver, tilbud, kan det laves lokalt, kan vi samtidig få
lavet til Årø osv. Udvalget består af Ellen, Anette, Marian og
Peder

Nyt fra præsten
Kirkevin

Peder

Der er ikke leveret smagsprøver som lovet fra Vingården.
Peder samler op på dette og vil invitere Jacob til Januar
mødet

Nyt fra div udvalg

Lys på kirken og kirkegården nu endeligt afsluttet med stor
tilfredshed.
Der er kaffe og lagkage på Øsby plejecenter hvor MR
deltager med ønsket om en glædelig jul d. 23/12 kl 14. Der
bliver indkøbt en lille blomsterhilsen til hver beboer og Lise
sørger for at skrive kort dertil

Nyt fra personale

Lise medbringer forskellige ønsker fra Mikaela om
nodestativer, lys til disse, samt massage af anspændte
skuldre ½ t/kvartal.
Dette tages der stilling til på Januar mødet

Øsby og Aarø Kirker
Julehjælp

Anette

Der er indsamlet 928,- kr til julehjælp i kirken. Der er én
ansøgning. Peder bestiller en kurv hos Johan købmand til
750,- kr. Resten indsættes på separat regnskab.
Til næste møde skal der træffes beslutninger omkring tiltag
ift julehjælp i Øsby sogn

Lukket punkt

intet

Evt

Orientering fra Thyra: vi kan ikke nuværende ansøge om 5%
midler da vores økonomi er for god.

Kommende møder:
Kommende møde i 2020: 8/1, 5/2, 4/3, 8/4, 6/5, 3/6, 5/8, 2/9, 7/10, 4/11

Underskrift fra menighedsråd
Jørgen Christiansen
Elsebeth Gunderlund Dall
Anette Sønnichsen
Marian Jepsen
Niels Vestergaard
Marianne Bjerg Karstoft
Peder Kristiansen

