FERSLEV-VELLERUP MENIGHEDSRÅDSMØDE D. 23. AUGUST KL. 19.30 I BIRKSØHUSET

Dagsorden:

1.

Meddelelser fra formanden

2.

-

- sognepræsten

3.

-

- kirkeværge/kontaktperson

4.

Igangværende/forestående arbejder

5.

Kvartalsrapport

6.

Nyt fra aktivitetsudvalg/ KirkeCare

7.

ØNSKER/VISIONER FOR DET FREMTIDIGE SOGNELIV I FERSLEV-VELLERUP
(se vedhæftet oplæg fra Mikkel)

8.

Eventuelt

Referat:
Ad. 1: Der er opstillingsmøde til valg til provstiudvalg kl. 19.00 d. 31 august i Frederikssund.
Ad. 2: Anja Lovén: Det gik godt. Der kunne godt være flere i kirken end 100.
Familiesommerfest på fredag. Alt er vist klart. Annonce i Lokal Avisen, Frederikssund, placeret sammen
m. Bedemandsannoncer. Der er klaget.
Saft til slush ice er kommet. samt skeer og bægre. Forhåbentlig premiere på fredag. Senere skal den
bruges på TRO-festivalen.
Vi går i gang med konfirmander i begyndelsen af september. Der er over 50 tilmeldte og ekstra hjælp er
ansat i Skibby. Der er indkøbt en hel del materialer.
Kirkebladet er sendt til trykning.
Nyt arrangement d. 2. Nov. Med vågekonerne og bedemand: Den alvorlige samltale om døden. Oplæg fra
bedemand og middag.
Planer om indkøb af trøjer til konfirmander. Vi vil bruge dem til bl.a. når de skal ud med jule- og
påskehilsner. Har taget kontakt med trykker.
Har haft lidt kontakt med Lene Jensen fra Snogekær om krybbespil.

Spinners er bestilt med logo og symboler.
Ad. 3: ny et årig aftale med Christina Hansen som kirkesangervikar. Der er blevet indhentet en del
restancer for kirkegården. Der er nu en restance tilbage.
Ad. 4: Østlængen glider planmæssigt frem. Er dog 2-3 uger bagud i forhold til tidsplan. Cementen i gulvet
skal tørre. Kælderprojektet er ligeledes forsinket. Der er hældt 37 kubikmeter cement til gulv, der nu skal
tørre. Der er en del fugt i den indvendige side af fundamentet under køkkenet. Der er gravet op foran. Der
ligger et gammelt drænrør der stopper lige foran køkkenvinduet. Det udbedres. Vellerup kirkeprojektet:
næste møde er der forhåbentlig et skitseforslag som MR kan tage stilling til. den lave beplantning
omkring kirken skal fjernes. Køkken i Birksøhuset. Køb af opvaskemaskinen er droppet - den er for dyr.
Ny kaffemaskine, komfur, køleskab og fryser. Det bliver ca. 50.000,- kr.
Ad. 5: Rapporten blev gennemgået og godkendt.
Ad. 6: KirkeCare. Kurset er planlagt. vi mangler de endelige tilmeldinger. Men der er ca ti tilmeldte,
hvilket er langt over hvad man kunne håbe. Ellers skal der planlægges møde med både LAN party og
aktiviteter for ensomme børn og andet.
Ad. 7: Punktet blev drøftet.
Ad. 8: intet

