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Afbud fra sognepræst Peter Tast
Punkt 1
Punkt 2

Punkt 3

Punkt 4

Gennemgang og underskrift af referat fra mødet d. 21.11.2019:
Referatet blev underskrevet af menighedsrådets medlemmer.
Om Folkekirkens liturgi. Rapport fra den af biskopperne nedsatte arbejdsgruppe. Materiale om
gudstjeneste, dåb og nadver.
Tema drøftelse af liturgien ved gudstjenesten i Yding Kirke.:
Punktet udsættes til næste møde.
Orientering om formandsmødet den 6. november:
Jan Hougaard orienterede om formandsmødet d. 6. november, og de forskellige punkter der var
taget på dagsordenen, og der er oplæg til næste formandsmøde omkring gratis begravelser og grøn
stil i Provstiet.
Nyt fra formanden:
Mødeplan for 2020:
Menighedsrådet gennemgik forslag til mødeplanen for 2020. Der er en ændring i planen, så det
offentlige orienteringsmøde og menighedsrådsvalg planlagt til tirsdag, d. 12. maj også bliver
menighedsrådsmøde, og mødet afholdes i Yding Kirke. Derfor bortfalder forslaget om
menighedsrådsmøde torsdag, d. 14. maj.
De øvrige punkter er gennemgået og godkendt. Planen revideres af Jan Hougaard, udsendes til
menighedsrådsmedlemmerne og gennemgås med præstesekretær Linda.
Fællesrådsmødet den 27. februar:
Det er sammen med Østbirk kl. 19.00. Østbirk står for mad. Der er umiddelbart ingen punkter til
fællesrådsmødet med Østbirk d. 27. februar.
Indbrud i Graverbygningen:
Jan Hougaard orienterede om indbrud i graverbygningen umiddelbart inden jul.
Julepyntningen i 2020:
Menighedsrådet har besluttet, at juletræerne pyntes med lyskæder og julepynt fra 1. søndag i
Advent frem til Lucia gudstjenesten og gudstjenesten for børnehaverne fra området.
Juleaften og Nytårsaften er der kun levende lys på træerne. Træet udenfor ved P-pladsen tændes 1.
Søndag i Advent, og slukkes efter Hellig 3 Konger.
Lyset på kirken skal være tændt i perioden Fra AlleHelgen søndag og frem til 1. marts.
Budget 2020:

Punkt 5

Nyt fra kirkeværgen:
Pærerne i de 2 nye lyskroner i koret bliver skiftet. Vi prøver at finde ud af, at bruge de pærer som vi
har på lager.

Punkt 6

Nyt fra sognepræsterne:
Det er aftalt, at præsterne bestiller pizza til Gud og Pizza gudstjenesterne.
Aktivitetskalenderen
Søndag, d. 26. januar kl. 17.00
Søndag, d. 23. februar kl. 13.00, fastelavn
Tirsdag, d. 10. marts kl. 17.30, Ad Hoc Damekor
Søndag, d. 29. marts kl. 17.00

Punkt 7
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Menighedsrådet gennemgik Aktivitetskalenderen til og med søndag, d. 29. marts. Alle opgaver blev
fordelt.
Der er Carl Nielsen koncert v/Karsten Holm torsdag, d. 5. marts kl. 19.00
Punkt 8
Punkt 9

Nyt fra udvalgene:
Intet nyt fra udvalgene.
Eventuelt:
Næste menighedsrådsmøde torsdag, d. 19. marts kl. 16.00

Underskrifter:
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