Blad 192
Ordinært
menighedsrådsmøde
Ø. Skerninge Sogn

tirsdag,
den 29. januar 2019
kl. 17.30 i
Øster Skerninge
Forsamlingshus

Formandens initialer: CP
Afbud: Gerda
Dagsorden
1. Godkendelse af
dagsorden og underskrift af
referat fra sidste møde.

Dagsorden godkendt og referat underskrevet.

2. Evaluering af 2018
Hvad har vi haft af
aktiviteter i løbet af 2018.

En kort gennemgang af vores aktiviteter. Den netop
overståede nytårskoncert var en vidunderlig oplevelse.
Sognecafeer skal fortsætte. Fælles sogneudflugt 15. juni.
Gudstjeneste i skoven. Høstgudstjeneste vil vi gerne gøre
noget mere ved, således Henriks store arbejde bliver
værdsat. Vi kunne spørger spejderne, om de vil være med.
Måske kunne man spørge friskolen.
Kirkevandring skal vi gøre igen. CP undersøger Anne Dorte
Michelsen til kirkekoncert i efteråret.
Vi har valgt Karl Vibæk Kristensen til bygningssagkyndig.

3. Valg af
a. bygningssagkyndig
Karl Vibæk Kristensen
4. Den lille avis
Orientering fra møde med
de 4 andre menighedsråd i
udgivelsesområdet.
5. Fællesmøde
Punkter til dagsorden

6. Meddelelser:
a) Præsten
b) Formanden
- herunder nyt fra
formandsmødet i Provstiet
c) Kirkeværgen
d) Aktivitetsudvalget
e) Øvrige

Vi var med til et fællesmøde om den lille avis, hvor alle råd
i avisens udgivelsesområde var repræsenteret. Der var
enighed om, at avisen er meget vigtig for alle og vi har
samlet meldt tilbage til Michael Grube, at vi støtter op om
projektet.
Vi skal have punktet om vores fælles økonomiaftale, samt
samarbejdsaftale for fællesmødet.
Lønforhandlinger for fælles personalet.
Vi vil afholde et møde med Per Aars, for at komme i mål
med vores samarbejdsaftaler vedr. fællesmøder.
a) Torben skal holde den første gudstjeneste i det nye
tværkulturelle kirkesamarbejde i provstiet.
Samlesangsprojektet 27. marts – mange deltagere fra
Svendborgs skoler.
b) Provstikontoret flytter til Egensevej, Svendborg i
egne lokaler.
c) Lidt hærværk nytårsaften, men ikke noget som
Henrik selv kunne udbedre.
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d) Møde afholdt og plan for foråret på plads.
e) Hanne har kontakt til den nye personalekonsulent.
7. Eventuelt

Kikkekaffe 10. feb. Hanne eller Carsten.

Kalender, møder mv.:
29/1-2019:
26/2-2019:
28/2-2019:
26/3-2019:
30/4-2019:
28/5-2019:
18/6-2019:

MRM
MRM
Fællesmøde
MRM
MRM
MRM
MRM

13/5-2020: Foredrag med dirigenten for fangekoret i forsamlingshuset
17/5-2020: Koncert med Fangekoret i Øster Skerninge Kirke

