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Hermed indkaldelse til ordinært
møde i Uldum-Langskov
menighedsråd til afholdelse d. 13.
juni 2017 kl. 18.00 i Uldum
Præstegård, Kirkegade 13
Uldum

Dato: 4. juni 2017

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden,
v/ formanden.
2. Gennemgang af sidste
mødes referat, v/formanden.
3. Kirkernes liv og vækst,
herunder orientering fra
aktivitetsudvalgets nylige
møde. Udflugt – julekoncert
– m.m., v/udvalget.

4. Orientering v/ formanden.

5. Indkommen post,
v/formanden.
6. Orientering,
v/sognepræsten.

7. Planlægning af Skt. Hans
arrangement og Gademusikfestival med uddelegering af
opgaver. Til Skt. Hans skal
der opstilles telt, hvilket
kræver min. 4 stærke personer. Der skal opstilles
borde og stole, hvoraf nogle
lånes af festivalen, etc. Til
festivalen skal der være
hjemmebagt kage til salg fra
teltet ved kirken, og teltet
skal være bemandet hen
over dagen, etc. v/alle.

8. Drøftelse af problematik
omkring udbetaling af
honorar til foredragsholdere.
Nuværende praksis

Blad nr. 01
Formandens initialer: NH

Fraværende:
Kristian Bundgaard.

1. dagsorden godkendt.
2. mange punkter sidste gang. Informering omkring
Uffes sygemelding. Niels og Herle har brugt en del tid
på dette.
Åbning lavet i bøgehæk på Langskov kirkehgård.
Skimmelsvamp i langskov.
Ny situation ved at nuværende graver er væk om 14
dage.
Der arbejdes på brochure. Tæppe i børnehjørne.
Borebiller på stoleben og altertavles indramning – der
er arbejdet med dette. Der sprøjtes på synlige spær i
Uldum – mod borebiller. Buskørsel – kørsel af
langskov børnene til kor-sang. Forældre skal
fremover selv køre børn til kor – bus opsagt.
Konfirmand kørsel – kørsel af langskov børn fra
Ølholm til Uldum og efter undervisning til Tørring
skole. Ikke afklaring af dette pt.
Flagning i Uldum – der er fundet en løsning med
flagning på Torvet/ved kirken i Uldum. Jette
undersøger med flagning i Ølholm – i byparken og
ved kirken. Måske med koordinator ved kirke og i
park?
Lukkede punkt – snerydning når gravere ikke er på
arbejde – der er lavet aftale med Atoma.
Der pågår fortsat arbejde med personale-håndbog.
Alterramme + billede anbringes på loftet inden næste
møde!
3. aktivitetsudvalget infomerer – menighedstur 3/9 –
Knebel kirke er meget tidligt så vi tager i stedet i Agri
Kirke kl 10.30. Turen går til Mols. Frokost i
Fuglsøcentret – ”bus-menu” – i stedet Karens Køkken
I Ebeltoft – buffet til 150 der. Ligger tæt ved
Glasmuseet. Besøg på Glasmuseet, kaffe på
Holmgaard. Reklame på info-kanal + der laves en
plakat til ophæng. Forslag om at tage 300 kr pr
person for turen. Besluttet at det bliver 300 kr!
Komsammen eftermiddag 26/9 flyttes muligvis da
Camino foredrag ikke kan ligge i den uge. En
eftermiddag mere + et par Luther foredrag. Film aften
25/10 – sandwich/øl. Julekoncert – Pojken, Jakob
Wendt, Amalie Dollerup – 15.000 alt inklusive.
Billetpris 120 kr. Lægges torsdag 14/12 kl 19.30 i
Uldum Kirke. Julen synes ind med Anette og Pojken
en aften i december.
Pt ingen båltaler til Sankt Hans
4. orientering om bemanding på kirkegårdene. Jf mails
fra formanden. Vikar –Bettine ansat til 1/8. efter Uffes
opsigelse fortsætter hun juli ud. Annette orienterede
om stiftskonvent. Landemode med tilmeldingsfrist
23/8 – kirkeminister taler. Foregår på Hotel
Harmonien i Haderslev. Tilmeldingsfrist til Niels
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medfører, at der kan gå op
til 1½ måned før de
pågældende får deres
honorar, v/kassereren.

9. Langskov kirkes altertavle er
belagt med skimmelsvamp,
og skal sendes til konservator, jvf. Provstens mail på
DAP. Hvad skal tjene som
altertavle i mellemtiden?
v/kirkeværge ThoralfJensen.

Blad nr. 01

5.

6.

10. Status på Uldum kirke. Der
er endnu nogle få ting, der
skal ordnes: Låsen til
værdiskab, flytning af
projektorens visning af
billede på væg. Mange
fremvisninger. Evt. frivillige
til fremvisning i weekender i
stedet for automatisk åbning/låsning, endeligt
byggeregnskab. v/ kassereren/formanden. ( Bilag ).
7.
11. Evt.

8.

senest 16/8.
Ole, Niels har haft flagstangen nede at ligge – lidt
kompliceret.
Kloak renset – Niels har ordnet.
Kirkegårdstakster er forældede – skal rettes til – tal er
fra 2013.
ny publikation – ”menighedsrådvalg i fremtiden”.
Orienteringsmøde i september i valgåret.
Kirkeministeriet har udsendt skrivelse. Betænkninger
senest 1/10 2017. Dansk Kirke i udlandet – et par
skrivelser, det gør vi ikke mere ved.
det travle forår er overstået – konfirmationer, dåb,
bryllupper etc – specielt i Ølholm. Stiftskonvent –
hedensted provsti var værter. Folkekirkens
rummelighed prøves med de sjællandske sager
(heste telepati – tale med døde dyr i kirken). Annette
stod for hovedtaler på konvent – Søren Ulrik
Thomsen. Ikke alt det pjat i kirken – vi har Brorson,
Kingo etc! Marianne Christiansens hyrdebrev på
konvent – en time.
Sorggrupper – startes igen 23/8. Nye alterbøger i
Uldum Kirke. 10000 i gave fra Middelfart Sparekasse
er brugt til dem.
Brochure om altertavlen er på vej – ved Annette og
Ida. Manual er på vej til hvordan man gebærder sig
ved fremvisning af alter og kirke i Uldum.
Vinduespudser i præstegården.
gademusikken – præstegården skal huse 12
ghanesere ved festivalen. Telt ved kirken – kage,
kaffe, vand + sodavand sælges. Anne Marie, Thoralf,
Wilma, Annette, Hilda, Lajla bager. Køleskab slæbes
over fredag aften. Bemanding fra kl 10 til 17 i teltet.
Niels køber vand, sodavand. Torben, Thoralf laver
kaffe. Niels undersøger engangstallerkener + fløde til
kaffe.
Sankt Hans – Annette har bestilt salat fra Bjerre
slagter. Telt skal sættes op. Flemming Madsen
kontaktes med henblik på at sætte telt op, eventuelt
torsdag 22/6. Ole, Thoralf, Else – hjælper med det.
Anne Marie – muligvis etablering af mobile pay til
både Sankt Hans og gademusik. 100 kr for mad –
derudover kommer drikkevarer. Børn under 12 år –
50 kr. service fra køkken i præstegård til aftenen. Kl
18 i kirken med jazz gudstjeneste. Vi mødes ved
præstegård kl 16.30. Lajla, Else og Else bager til
Sankt Hans – Annette laver snobrødsdej. Jette køber
en heks til bål.
hvis der for eksempel har været en foredragsholder
den 16. i en måned, kan der gå 1 ½ måned inden
honorar udbetales. Hvis der ikke er et moms nr kan
der ikke udbetales på en faktura. Honorar udbetales
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for eftertiden på bankoverførsel. Kørsel får de efter
indbretning til stiftet
9. Thoralf har haft samtale med provsten omkring
altertavlen i Langskov . tavlen skal med på en
konsulent runde til oktober. Kirkens almens tilstand
tages op på runden. Atamon + lunken vand kan
bruges på tavlen! Udluftning laves i Langskov kirke –
vinduer skal kunne åbnes. Lange udsigter med
konservator. Hvad skal der evt være på alterets
plads? De gamle billeder eller noget af Kirsten
Østergaard? Der kan først tages stilling til alter
problematikken til oktober til runden. Jette foreslår lys
på Langskov kirke.
10. lås på værdiskab, projektor – uldum kirke. Projektor
besigtiges 14/6. fremvisninger af kirke – der skal
laves et team der fremviser. Niels, Annette, Ole
Andersen, Leif Nielsen fremviser. Skal kirken stå
åben lørdag/søndag? Måske stå på et opslag ved
kirken at man kan kontakte Niels eller andre for
fremvisning.
Biskop Marianne Christiansen mener at kirkerne altid
skal stå åbne. Folk er spirituelt søgende og vil ofte
gerne opsøge kirkerne – også på tidspunkter hvor der
ikke er gudstjeneste. Automatisk døråbning/lukning
kan etableres for omkring 15000 – fx indstillet til
solopgang/solnedgang. Flertal for at etablere åbning
af kirken. Penge i kassen til etablering. Langskov
kirke – åbning kan etableres ved renovering af den.
Regnskab for kirkens renovering blev 207.000
billigere end regnet med. Billigere end regnet med
grundet kursregulering i forhold til den svenske krone.
(alter). Aflåsningsmekanismen på Uldum Kirke kan
måske blive dækket af denne besparelse.
11. der mangler en kirketjener i Langskov Kirke 6/8. Ole
A. tager tjenesten i Langskov.
Menighedsrådsmødet 5/10 skal rykkes grundet
arrangement i Tørring samme aften. Flyttes til onsdag
den 4/10 i stedet.
12.

Uldum, den 13. juni 2917.

underskrifter

12.
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