
Referat af menighedsrådsmøde d. 16. nov. 2016 
 
Tilstede: p. Gregers, Agnieszka, Hong og Luc 

 

Referent: Luc 

 

1. Julepynt og adventskrans 

Agnieszka vil spørge vores tidligere sponsor om de vil levere et par juletræ igen. 

Agnieszka vil også sørge for adventskransen i år. Mange tak for det. 

Der skal indkøbes julelys til juletræerne i år, og dem som er med til at pynte op kan 

pynte juletræet i år. 

Juletræerne placeres anderledes i år, i hver side af kirken oppe foran. 

 

2. Sct. Nikolausfest 

Gregers laver et arbejdsskema, hvor folk kan skrive sig på mht. arbejdsopgaver i 

forbindelse med festen. Der vil være et pyntehold, et madhold og et oprydningshold. 

Forslag til pris er 80 kr. for voksne, 40 kr. for børn fra 6 – 15 år og gratis for børn 

under 6 år. 

Der er flertal for at vi lejer Varbergparkens festlokale til 1200 kr. 

Vi starter med gudtjeneste kl. 12.00 og fest efterfølgende. 

 

3. Ansøgning til renovering af præsteboligen 

P. Gregers har udfærdiget en fin skriftlig ansøgning til bispedømmet, som vil blive sendt 

snarest muligt. 

 

4. Kasserer   

P. Gregers har spurgt sekretæren, Ly, om hun også vil være kasserer, hvilket hun har 

sagt ja til. 

 

5. Revisor 

Vi skal have spurgt en i menigheden om vedkommende har lyst til at være revisor. 

 

6. Kirkekaffen i dec. 

Droppes pga. julefesten. 

 

7. Adventsmeditation 

P. Gregers vil som noget nyt afholde en adventsmeditation fre. d. 9/12-2016 fra kl. 

17.00. 

 

8. Regnskabsprogram som i Kolding 

Luc sørger for at der bliver installeret et regnskabsprogram, Danfil, til 500 kr. ex. moms 

af et lokalt firma i Haderslev. 

   

9. Fjernstyringssystem af varmen i kirken 

Der findes et system fra Danfoss, Danfoss Link, som man kan bruge til at fjernstyre 

varmen i kirken. Det koster omkring 3500 kr.  

Luc undersøger nærmere. 

 

 

Næste menighedsrådsmøde ons. d. 14. dec. 2016 kl. 17:30    

     


