Ørting-Falling Menighedsråd
Fraværende: ML

Menighedsrådsmøde i Sognehuset

Blad nr. 103

Torsdag den 23. jan. 2020 - Kl. 17.30 – 21.00
KL. 17.30 – 18.00 Formøde
Indledning: Sang vælges af Kåre

Dagsorden

Beslutning

1

Godkendt.
Godkendelse af dagsorden

2
Nyt fra præsterne

3

Der har været medarbejdermøde, for alle medarbejdere i
Fjordpastoratet.
Søndag d. 8/3 er der pilgrimsvandring for konfirmanderne.
Alle er velkomne til at deltage i gudstjenesten i Ørting
kirke. Derefter er det kun for konfirmanderne.
Udsat.

Behandling af
revisionsprotokollat vedr.
kasseeftersyn 2019
4
Styring af ringning og varme,
Udbygning af højtaleranlæg i
kirkerne.
5

Der skal komme et tilbud på hvad det koster at få det
installeret.
VB Kontakter elektrikeren for at få elinstallationen i Falling
set efter.
Vi bestiller en udbygning af anlægget i Falling.
JPP har møde med rådgiverne tirsdag d. 28/1.

Ombygning Sognehus
6
Lave prioriteret liste over
traditioner/aktiviteter,
man ønsker bevaret
7
Gudstjenesten i fremtiden
8

Ørting: De Ni læsninger.
Spisning efter Skærtorsdags gudstjenesten.
Falling: Høst gudstjeneste
Julekoncert
Aktivitetsudvalget færdiggør og prioriterer listen, og vender
tilbage når det er gjort.
Der var god tilslutning til ”Gudstjeneste laboratoriet”,
præsterne fik nogle ideer med hjem.
26/9 2020

Dato for studietur
9

6/10 2020
Frivilligarrangement

10
Menighedsmøde / Valg 2020
11
Orientering fra:
1. Præstegårdsudvalg
2. Kirkeværge
3. Kirke- / Kirkegårdsudvalg
4. Aktivitetsudvalg
5. Kasserer
6. Formanden
7. Kontaktperson

12
Eventuelt

12/5 2020
Vi har drøftet valget.
1. Intet nyt.
2. Vi har fået tilladelse fra provstiet til at omsætte hele det
østlige kirkegårdsdiget i Ørting. Afventer stiftets
godkendelse.
Der har været strømsvigt i Ørting kirke, det er repareret.
Der er blevet lavet ny præstetavle til Ørting kirke.
3. Alterstagerne fra Falling kirke er sendt til reparation.
JPP og KA har aftalt møde med ejeren af jorden langs
diget på vest og nordsiden af Falling kirke, ang.
deklaration på jord.
KA / JPP aftaler et møde med kommunaldirektøren om
p.pladsen i Ørting.
4. Aktivitetsudvalget har møde i næste uge.
5. Vi venter på regnskabet. Der er overskud i 2019.
6. Der er indkøbt pc. til kirketjener/kirkekultur medarbejder.
Jens Theodor har også fået ny pc med dockingstation.
7. Der arbejdes på at få lavet et system for hvordan der
dækkes ind ved sygdom/ferie for kirketjener og
organister.
FAR afholder fælles arbejdsmiljødag for Fjordpastoratet
i løbet af foråret.

Ørting, den 23. jan. 2020
underskrifter

