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2. Vision

Hanne Wieland: visionsdag i 2015 bliver 28. marts.
Tema: Integrationspræst Jesper Hougaard Larsen
kommer og holder et oplæg om deres arbejde blandt
udenlandske kristne. Måske særgudstjenester? Der er
pakistanske og serbiske og tyrkiske familier som er
kristne i Jægermarken, Toftemarken, Klintemarkenområdet.

3. Kontaktperson

Der planlægges et møde med kontaktperson og præst i
Sct. Nicolai om kordegnestillingen, som blive ledigt 1.
oktober 2015.

4. Samarbejde med andre
kirkegårde

Der afholdes møde med Ollerup 15. januar i det Fælles
kirkegårdsudvalg.
Egense: Kaj Aage har fået henvendelse fra Egenses
regnskabsfører Benny Rasmussen om økonomien i det
kommende samarbejde. Sagen ligger fortsat i Stiftet.

5. Præsten

Den nydannede sorggruppe starter i morgen 15. januar.
Der er så mange tilmeldinger, så nogen er på venteliste.
Sorggruppen har fået lavet en folder, som ligger i
kirkerne her i Svendborg Provsti. Bedemænd har
ligeledes har fået dem. Hanne Wieland har været på
kursus om, hvordan en sådan gruppe skal køres.
Det bliver besluttet at lave nye nøgler til præstegården,
da de gamle er slidte. Der skal laves en kode, som man
skal opgive ved bestilling af nøgler, så alle ikke kan få
lavet nøgler dertil. Koden kommer i menighedsrådets
arkiv.
Hanne og Chr har indkøbt ny plade til udskiftning af den
defekte i komfuret i præsteboligen.
Svend: foreslår at der skal gives en takkeblomst til Lene
Sjørup, som sluttede lidt pludseligt, da Karina Aallmann
starter efter sygemelding førstkommende søndag med
gudstjeneste.

6. Aktivitetsudvalg

Sangaften i konfirmandstuen 29. januar.
Fastelavnsgudstjeneste 15. februar, arrangementet
planlægges.
Syngedrengene fra Assens kommer 19. marts kl. 19.30
og giver koncert i kirken.

7. Økonomiudvalg

Der er udsendt en huskeliste på DAP: datoer for møder i
provstiet i 2015.
Provstirevisor: protokollat til beholdningseftersyn skal
skrives under, indscannes og uploades på DAP.
Arbejdstilsynet vil komme på anmeldt besøg på
arbejdspladsen.
Vibeke er virksomhedsoverdraget hertil fra Ollerup.
Hanne skal have ny PC via kirkeministeriet.

8. Præste- og kirkegårdsudvalg

Intet nyt.

9. Graveren

Dennis: Takker Svend, som aldrig siger nej, når vi har
brug for hjælp.
Ny praktikant, Kirsten Jensen, er startet i dag på
kirkegården.
Kirkegårdsfolket skal på forskellige AMU-kurser her i
vinter.
Nye takster….. nu med ører….er nu lagt ind i
graversystemet og på kirkens hjemmeside.
Dennis er valgt som provstitillidsmand for
kirkegårdspersonalet også i Nyborg Provsti.

10. Kirkeværgen

Intet nyt.

11. Orientering

Takkebrev fra Karina for julegaven.
Forberedende budgetmøde ma. 23. marts kl. 19.00 i
Fredens sognehus.
Kursusprogram for 2015 fra Menighedsrådsforeningen.

12. Evt.

Fastelavn som vi plejer, sammen med Sørup
Landsbylaug.

13. Punkter til næste møde.

Orientering om økonomien. Foreløbig kvartalsrapport.
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