Side 1 af 2

Menighedsrådsmøde i Kirkehuset i
Sevel tirsdag den 8. december
2020 kl. 19.00

Dato: 08.12.20

Blad nr.
Formandens initialer:
PK

Dagsorden
1. Tilmelding til kurset "Kom godt i
gang" den 23. januar
- Hvem deltager i hvilke
workshops?
- Bilag

2. Praktiske forhold i og omkring
kirken:
- adgang, hvem, hvornår osv.

Beslutning
Deltagere:
Irene, Poul, Kirsten,
Workshops:
Irene pkt 4. Kirsten pkt. 5, Poul pkt 2
Poul tilmelder.

til Orientering
Nøgler - aftale med Poul S.

3. Praktiske forhold omkring
kirkehuset:
- reservation, kontaktperson,
kaffemaskine, kopimaskine,
nøgle(r) osv.

Poul K. laver månedskalender til aktiviteter i kirkehuset.

4. Faste aktiviteter
a) i Kirken
b) i Kirkehuset

Til orientering

5. Kalender (husk at medbringe)
- Menighedsrådsmøder
- Fælles menighedsrådsmøder
- Andre aktiviteter

Menighedsrådsmøder:
19/1 (fælles), 23/2, 23/3 (fælles), 20/4, 18/5, 22/6 (fælles),
alle kl. 19
PK indkalder til fælles møde i januar.
Fælles forenings-sognemøde 14/1 - Irene

6. Kirken og corona:
- Evaluering af Jul i Sevel Hallen
- Praktiske forhold omkring 20. og
24. december i Sevel Hallen

6a. ekstra pkt vedr kirkebil:
interesserede retter henvendelse til kirkens kontor ved behov
for kirkebil. Rettes i kirkeblad og på hjemmeside.
6b. evaluering af Jul i Sevelhallen: fungerede godt, god
tilslutning, ca. 135 deltagere.
20/12 - "Syng julen ind" erstattes af en gudstjeneste i kirken
kl. ?, VV spørges om tidspkt.
Gudstjenesterne d. 24/12 bibeholdes i hallen. Irene snakker
med Plus El om lamper i hallen.
Vi stiller op kl. 09.30 d. 23/12.

7. Forslag om live-streaming mv. af
gudstjenester
- bilag

Poul K undersøger nærmere vedr. lovgivningen.

8. Dagsordenen:
- Faste emner?

Fast punkt på dagsordenen - opsamling siden sidst.
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Menighedsrådsmøde i Kirkehuset i
Sevel tirsdag den 8. december
2020 kl. 19.00

Dato: 08.12.20

Blad nr.
Formandens initialer:
PK

Dagsorden

Beslutning

- Opbygningen
- Bilag
- Huskeliste

Mødet startes med en sang, når det er muligt.
pkt. med nyt fra medlemmer og udvalg
pkt med indkommen post.
pkt. med gennemgang og vedtagelse af vedtægter.
pkt med m. målsætning/visioner

9. DAP - Den Digitale Arbejdsplads

Udsættes.

10. Eventuelt

evt. deltager børnekoret til julegudstjenesten

Sevel
, den 8/12-2020

underskrifter

