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Hermed indkaldelse til ordinært
Dato: 27. febr. 2017. Ændret
møde i Uldum-Langskov menig5. marts 2017
hedsråd til afholdelse 8. marts 2017
kl. 18.00 i Uldum Præstegård,
Fraværende:
Kirkegade 13 Uldum.
Jens Lundqvist Kristensen

Dagsorden

Blad nr. 01
Formandens initialer: NH

Beslutning

1. Godkendelse af dagsordenen, v./formanden.

1.
Dagorden er godkendt.

2. Gennemgang af sidste
mødes referat,v./ alle.

2.
Pkt. 3 foredrag med Vallin lykkedes ikke.
MR forsøger selv at fortælle om altertavle til
komsammeneftermiddag d. 28.03.17

Langskov:
3. Kirkernes liv og vækst, her- Fugtproblem ved alter forventes løst
under evt. nyt fra akvitetsud- Borebille angreb i bærestykke for tavle. Der er en plan herfor
valget, v./udvalget – alle.
Nye gravsteder klar fra i morgen.
Hække udskiftes delvis
Kistetræk er købt og betalt. Er testet af Jennie og Uffe og
godkendt.
Lydanlæg er ok. Er også betalt.
4. Orientering v./formanden.
Phonic Ear: kontrakt skal opsiges af Annemarie
Ny leverandør spørges om ny vedligehold.

5. Indkommen post,
v./formanden.
6. Orientering,
v./sognepræsten.

3.
Komsammen eftermiddag m. lokalhistorisk arkiv er foregået
Fortælling på plejehjem om altertavle. Ingen kritiske røster.
Diakoni: 3 besøgsvenner forefindes. Der er plads til flere
besøgsvenner. Gode oplevelser at være besøgsven.
Evt. tidligere Røde-kors besøgsvenner kan være et forslag.
Anette synes det var hyggeligt at synge på plejehjemmet. Vil
gerne synge der til påske også.
4.
Højskoledag d. 11. marts sangskriver Rosendahl kommer og
fortæller om sit arbejde

7. Behandling af 4. kvartal
2016`s regnskabsrapport
(bilag 1) v./kassereren.
8. Behandling af foreløbigt
årsregnskab 2016 (bilag 2)
v./kassereren.
9. Der skal indkøbes 2 nye
bænke til hver kirkegård.
Drøftelse og beslutning
herom, v/kirkeværge og
Uldum graveren.
10. Status på projekt Uldum
kirke, herunder stillingtagen

Der samles ind til verdens fattige på søndag via folkekirkens
nødhjælp.
Niels står for indsamling, Anne Marie tæller penge op.
Mødested: konfirmationsstue i Uldum og fra Else Schmidt i
Ølholm.
Landrute i Ølholm mangler indsamler.
Konfirmander bliver spurgt i morgen om hjælp.
Uldum får hjælp af 20 højskoleelever til indsamling.
Tilbud er indhentet på omlægning Langskov kirkegård.
Urnegravplads udvidet.
Rumopdeling af materialeplads på begge krikegård – tilbud
indhentes
Hække er klippet.
Projekt uldum kirke:
Indbydelser er udsendt.
Stillingtagen til mange detaljer i forbindelse med byggeri
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Dagsorden
omkring istandsættelse af
krucifix, salmebogshylder,
korvæggens farve mv. v/
kirkeværge og formand.

11. Drøftelse af arbejdsgangen
vedr. den tidlige hækklipning
på vore kirkegårde. Der har
været klager fra gravstedsejere på Langskov kirkegård
over den tidlige fjernelse af
gran og især kranse. (Fjernet i uge 8, p.gr.a. hækklip i
uge 9), v./formanden og
graverne.
12. Personalehåndbog. Nedsættelse af udvalg til udarbejdelse af personalehåndbog, v./formanden.

Blad nr. 01
Formandens initialer: NH

Beslutning
Danmark statistik stor udmelding af folkekirken
Udmelding kan ske over nettet. Borger bliver bedt om at gå
ind på borgerservice. Konsekvensbrev fremsendes
efterfølgende.
Sognepræst er advokat for borger. Hvem skal begraves.
ALC: folkekirken bør favne alle
Tal er mange ting…
Langskov 83,5% Uldum 87,6%. På landsplan 75%
Mulighed for besøg biskoppen i Haderslev d. 19. april
Tilmelding snart.
Kursus i den digitale arbejdsplads d. 8. maj er muligt
Landsforening MR har underafdelinger i hvert provsti
Distriktsforeninger forefindes
Nyborg strand landsmøde.
Ansøgning fra ”bevægelse, leg og kultur” om ”åbne rum” i
Uldum.
Spørger om afholdelse af Koncert i kirke.
Kirken må gerne lånes.
Kagesalg gives allerede.

5.
6.
13. Træer. Der er indhentet an- Annette orienterede om udflugter med konfirmander
befaling og priser på fældKonfirmander på tur til Wittenberg fra mandag til fredag
ning/kronebeskæring af
Sorggruppe opstartet i dag. Program over 8 gange.
h.h.v. valnødden på præst- Minikonfirmander er afsluttes med påskevandring
tegårdens gårdsplads og
Lutherarrangement i Åle tilmelding snart
kirkegårdens træer langs
September Bob dylan sange i kirkebakke huset
Kirkegade og Poul Martin
November Luther og kvinderne
Møllers plads. Stillingtagen Nanna Sif kontaktet om Spil om Luther. Hun vil gerne deltage
til fældning/beskæring,
26. marts salmesangsaften i Langskov med Anette og
v./formanden.
Pojken
ALC har med mellemkirkelig udvalg været på studie tur til
14. Drøftelse af rengøringsstan- havneø i hamborg – kunne evt. være udflugtmål en gang for
darten i præstegårdsbygMR
ningens forskellige rum.
Artikel om altertavle i morgen i avisen.
Skal der indkøbes flere
Babysalme sang starter efter påske
timer?, V./ sognepræsten –
alle.
7. og 8
Foreløbige årsregnskab færdig og gennemgået
15. Evt.
Regnskabet er godkendt.
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9.
Langskov: 4 bænke
Uldum: 4 bænke
Bænke type ”Vienna” til kr. 2.200 pr. bænk støbejern og
fyrretræ. Indkøbes af Uffe.
10.
Eksist. Krusifix (1873) er i dårlig stand.
Ønskes istandsat.
11.
Hækklipning:
MR har tidligere besluttet at hæk klippes i uge 9 med hjælp
fra Kirsam.
Gran og kranse fjernes derfor ugen før.
Klager er modtaget
Hækklipning tilføjes i kirkegårdsvedtægt.
Orientering i kirkeblad – årets gang.
Plejeplan forefindes. Skal evt. synliggøres.
MR fastholder arbejdsgangen.
NH skriver et pænt brev til de der har indgivet klager.
Jennie og Uffe skriver oplæg til årets gang.
12.
Personalehåndbog justeres.
Udvalg er nedsat: Else Schmidt, Kristian Bundgaard, Else
Mogensen og Herle. Else S er tovholder.
13.
Valnød ved præstegård skal fjernes.
Træer ved kirkegård beskæres.
14.
Herle spørger Ruth om hun vil have flere timer.
Rengøring mangler.
Hjælp til borddækning og oprydning ønskes.
Hjælp til arrangementer ønskes
Ellers findes en anden løsning.
15.
Uldum: Årets ildsjæl er Else M - Tillykke!!
Kustoder til fortælling om det nye kunstværk i uldum kirke:
ALC, NH og OA tilbyder hjælp.

, den

underskrifter
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