Beslutning
Abud Peter Nørgård, Lars Hansen
1. Siden sidst

lntet nyt
2. Nyt fra arrangementsudvalget
(Anny)

3. Nyt fra præstegårdsudvalget
(Lars)

4. Ansættelse af fælles
medarbejder (udvalget)

En søndag ved søen vilforegår næsten som vi plejer. Vi
serveres rundstykker og kaffe, og serveres pizza til frokostr i
år
!6. august er datoen, og Andreas sørger for at anskaffe of
installere ledning til mikrofon o.a.
Fyraftenssang den 1.9. i Trandum med udstilling af de
broderede salmetæpper
22.9. er koncerten i Trandum kirke aflyst
8. 10. Tro og Helbredelse med Niels Chistian Hvidt flyttes til
Sevel

8.2.2021 Mercy Ships foredrag i Herrup
Der er sat 65000 af til robottplæneklipper og kontorstol og
hæve-sænkebord til præstegården

Vedtægter for fælleskirkemusiker, gennemgået og vedtaget
5. Ansættelse af ny organist

Vi havde fået7 ansøgninger og indkaldte de 4 til samtale. En
meldte fra, havde fåeet ansættelse andetsteds,Vivalgte
Anitta Thise, der har erfaring i at spille i kirker, har selv
sunget i kor. Er lige nu pæagog i Nørrelandskirken, men har
nu sagt sin stilling op, og hun er således ansat pr. 1.8.

(ansættelsesudva lget)

6. Valgmødet den 15. september.
Hvordan griber vi det an?

OK. Materialer findes som e-læring på DAPen

7. Konfirmandundervisnigen
2020t21 (Mie)

lndtil videre har vi

8. Eventuelt
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piger tilmeldt til konfirmation

Lise og Mie snakker lige sammen og kommer med et udspil
til hvad vi gør med konfirmanderne
Fra samarbejdsudvalget i gl. Vinderup kommune orienterer
.2. påskedag bliver også næste år i Sevel -Herrup.
Trandum pastorat.
Julearrangement for hele familien, På vandring i
Juleevangeliet kommer til at foregår i Ryde 4. .12.16-19
For eftertiden kommer punktet fra udvalget på dagsordenen
for fremtidige Fællesm øder
Studieturen vil nu blive gennemført forsinket den 4.10 .efter
gudstjenesten. lnge sætter projektet i gang
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