
Referat for Aunslev-Bovense og Hjulby menighedsrådsmøde  
Tors. 13/2- 20 kl. 19.00 
 

                  Dagsorden                                 Referat 

 Afbud fra: Elly, Henrik, Paul Christian, Charlotte 

  

                 Valg af sang     Ingen blev valgt 

1. Godkendelse af dagsorden Den blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af sidste 
mødereferat. 

Det blev gennemgået og godkendt. 

3. Månedens aktiviteter. - Kirkens indsamling d. 8/3, konfirmanderne deltager. 
Gudstjeneste k. 9.30.  
Rikke laver pizza og køber is.  
Kirsten h, Kirsten J, Lotte, Jens kommer kl. 10 og gør klar 
og varmer pizza. 
Lotte stor for ruteuddelingen.  
 

4. Evt. køb af nye bibler Der er kommet nye oversættelse, men det er ikke noget vi 
køber nye af lige nu. 
Louise kontakter provsten ang. Fælles møde/projekt om 
den nye bibel oversættelse.  

5. Møllers fond Der er sendt papirer videre til civilstyrelsen i Viborg. 
Der ventes på svar derfra. 

6. Udsendelse af kirkeblade - Kirsten undersøger hvad det er for en aftale med man kan 
lave med post Nord. 

- Jens, Rikke og Tommy læser korrektur på kirkebladet. 

7. Gennemgang af møde 
datoer. 

        Torsdag d. 19/3 
        Tirsdag d. 7/4 
        Torsdag d. 14/5 
        Onsdag d. 10/6 

  

8. Rådet rundt:   

a. Formand - Orienterede om diverse møder. 
- D. 27/8 kl 19.00 her i konfirmandstuen er der møde med 

Budget møde. Provstiudvalget inviterer. 

b. Præst - Louise vil tage kontakt til forældre i skolen, børnehaven og 
høre, hvad de gerne vil bruge kirken til. 

- Louise har forslået at vi prøver og finde en alkohol vin til 
altergang. Hun havde en med som ikke var så god. Hun 
undersøger nærmere.  

- Hun er blevet mentor for den nye præst Herrested 
Kullerup og Refsvindinge. 
 

c. Kirkeværge  - Det blev ikke Kissendrup der fik badeværelset i skovhuset, 
men Åge Pedersen, da han var billigere end Kissendrup. 

- Der kommer tækkemand til rygnings arbejde til efteråret. 
- Der blev delt referat ud fra skovsynet.  

d. Kontakt person  Der var ikke noget.  

e. Medarbejder rep. - Der er tilmeldt til kirkegårds konference. 
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- Bordene i konfirmandstuen trænger til at blive ordnet ( 
Kirsten sanger) 

- Der skal skrives i kirkebladet og annoncer ved 
arrangementer når det koster noget.   

f. Nyt fra udvalg (aktivitet- 
og visionsudvalg)  

- Der skal på næste møde gennemgås referater fra sidste 
møde i aktivitetsudvalget.  

g. Andre medlemmer  - Lotte og Kirsten J. kikker på stof til nye due. 
- Lotte har købt kaffemaskine. Der mangler en beholder til 

blødgøring af vandet. Venter på elektriker. 
 

9. Punkter til næste møde  - Regnskab 
- Møllers fond 

10. Evt.  - Der blev drøftet lidt forskelligt.  

Valg af sang - Louise vælger selv en sang til næste gang. 

 


