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1. Godkendelse af
dagsordenen, v/fmd.

Dagsordenen godkendt.

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

Referat gennemgået.

3. Kirkens liv og vækst, med
evt. nyt fra
aktivitetsudvalget,
evaluering af
menighedsmødet 3. marts,
m.m.
v/aktivitetsudvalget/alle.

25 personer til menighedsmødet var rigtig fint. Tyder på, at
vores nye måde at kommunikere på virker godt. Julekoncert
11.nov. Lars Hannibal og Michala Petri. Skt. Hans tale
måske Kurt Willumsen eller Kasper Glyngå. Pilgrimsvandring
25. juni. Sensommerkoncert 1. ½-del af september (Pojken).
Præst med Kaj Munk foredrag som komsammeneftermiddag.
I stedet for sædvanlig udflugtsarrangement, aftentur til
Jelling. Filmaften nu 14. marts.

4. Orientering v/fmd.

Else M. og Niels 5. febr. til generalforsamling i
distriktsforeningen. Else S. Ole J. og Niels i Gauerslund 29.
jan.til kursus for kirkeværger og andre interesserede.
Bygningsvedligehold lokalt under lup. Hvem gør hvad? Fast
procedure for rensning af tagrender og afløb. Til Folkekirkens
Nødhjælps indsamling kom der 6890 kr. ind i alt for begge
sogne. Ros til kirkegårdspersonalet for effektiv hækklipning
på trods af dårligt vejr. 30 T. gravsten afhentet i lapidariet i
Uldum. Projekt på istandsættelse og etablering af lys i
kapelrum Uldum under udarbejdelse. Møde 20. marts med
kommunen vedr. adskillelse af overfladevand og kloakvand.
Niels deltager.

5. Orientering v/sognepræsten. Vedr. Luthers Nøgle arrangement på Hellebjerg efterskole.
Der mangler et par folk endnu. Det er lørdag d. 30. marts.
Provstimøde med præsterne 12. marts, hvor arrangementet
blev drøftet. luthersnøgle.dk hedensted provsti er
hjemmesiden. Der skal ansættes ny præst i HvirringHornborg. I vacanceperioden fra 15. april kommer der en
stiftspræst som afløser. Har været til konference i stiftet om
migrantkirke. Der er mange østeuropærer i landet pt. Vi vil
søge at få dem med ved planlægningen af vore
arrangementer. Provstimøde i Uldum præstegård 12. marts.
Temaet var konfirmandundervisning. God faglig dag.
Problematik om kørsel af konfirmander og kirkegængere.
Provstiet tager problematikken op.
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6. Vedr. Langskov kirkegård:
Graver Jette Steffensen
foreslår ændring i f.h.t.
granpyntning på øerne i
afdeling D, v/Else
Schmidt/Jette Steffensen.

Graver mener, at det kan se ordentlig ud uden grandækning.
Forslaget er vedtaget. Der kan tilkøbes grandækning hvis
ønskes af ejeren.

7. Vedr. Langskov kirkegård:
Forslag fra graver Jette
Steffensen om at fremtidige
kistegravsteder får samme
mål som i Uldum. Uldums
mål er 2.6 m x 1,2 m, mens
Langskovs mål pt. er 2.0 m
x 1,3 m. v/ Else Schmidt og
Jette Steffensen.

2 m. i længden er for lidt. Passer ikke til afstivningsudstyret.
Det vedtages, at bredden bliver sat til 1,5 m. Og længden
bliver 2.6 m.

8. Debat om tidspunkter for
afholdelse af gudstjenester,
både vedr.
søndagstjenesterne,
tjenester i f.b.m. højtiderne
og lucia optog, v/alle.

Svært at ændre på, idet at præsterne er forpligtet som
afløsere for hinanden. Som sådan skal det så laves om i hele
provstiet. Det vedtages at julegudstjenesterne rykkes en ½
time frem til kl. 13:30 og kl. 15:00. Samme for
nytårsgudstjenesterne. Måske ændring på Luciaoptogene.
Dette forhandles på plads med implicerede medarbejdere. Vi
skal huske hinanden på at følge op.

9. 4. kvartals regnskabsrapport
v/ kassereren. (Bilag 1)
Rapporten godkendt.
10. Foreløbig
årsregnskabsopgørelse for
Regnskabet godkendt.
2018 v/kassereren. (Bilag 2)
11. Drøftelse af kirkens
medvirken til den
sommerfest, som
erhvervsforeningen
arrangerer som et alternativ
til den aflyste
Gademusikfestival, v/fmd.

12. Evt.

Kirken deltager ikke i den kommende begivenhed.

Der skal et punkt på næste møde angående børnekor.
Forsøgsperioden på 3 år udløber til sommer, så der skal
evalueres.
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