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Indkaldelse til ordinært møde i
Uldum-Langskov menighedsråd til
afholdelse onsdag d. 17. januar,
2018 kl.17:00 i Uldum Præstegård,
K.irkegade 13, Uldum.

Dato: 8. januar, 2017.

Dagsorden

Beslutning

Blad nr. 01
Formandens initialer:
NH

1. Godkendelse af
dagsordenen, v/fmd.

1. dagsorden godkendt

2. Sidste mødes referat, v/fmd.

2. referat gennemgået

3. Kirkernes liv og vækst,
herunder forårets og
sommerens arrangementer
og øvrig nyt fra
aktivitetsudvalget,
v/aktivitetsudvalget/alle.

3. julekoncerten nævnt – mere kirkeligt indhold
fremover. Hans Anker Jørgensen – fin eftermiddag.
Næsten fuldt hus. Februar måned – foredrag om
tyskertøs. Filmaften 22/3. komsammeneftermiddag
17/4 – Lone Vesterdal – ”Robust”. De 9 læsninger
Palmesøndag om aftenen. Med Pojken, Anette og
børnekor. Højtlæsningseftermiddage – endnu ikke
afklaret. Studiegruppe omkring gudstjenesten. Pojken
og Anette – på Nedergården et par gange hvert halve
år.
4. problemer med afløb på 1. sal i præstegården. En
større affære der ikke er løst dd. Problem med
varmen – vvs har været forbi at kigge på
installationer. Mere belysning ved indkørsel og
indgangsdør. En årlig gennemgang af radiatorer ved
fyringssæsonens start. Indsamling til Folkekirkens
nødhjælp søndag 11/3. omlægning af
lønningssystem. Noget af en mundfuld! Valg til
distriksforeningen af menighedsrådsmdl.

4. Orientering v/fmd.

5. Orientering v/sognepræsten.

5. foredrag i januar for konfirmander 25/1.
Kyndelmissegudstjeneste 6/2. Fakkeltog til kirken.
Forældremøde omkring konfirmationen. Udflugt 10/4
med konfirmander til Viborg. Lindved – Tørring
konfirmander 5/4. Uldum Højskole koncert 23/4 – de
har lånt kirken. Møde med anette og pojken omkring
børnekoret. For få deltagere. Evt lave koret i
samarbejde med skolerne?

6. Gendrøftelse af problematik
omkring tidlig fjernelse af
gravstedsejernes kranse i
forb. m. hækklipning på
given foranledning. Der
henvises til møderef. Af 8.
marts, 2017 pkt. 11, v/fmd.
(bilag 3 + 4)

6. kranse fjernes i forbindelse med forårsbeplantningen.
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7. Præsentation af anbefaling
af fremtidig formidlingsmåde
til menigheden. Der er tale
om skift fra det traditionelle
kirkeblad til annoncering i
Tørring Folkeblad,
v/udvalget for formidling,
Else M., Annette, Ole og
Niels. (bilag 1 og 2).

7. udvalg anbefaler MR at droppe kirkebladet og i stedet
annoncere på ¼ 10 gange pr år i Tørring Folkeblad.
Ændringen sker fra juni 2018. Provsten har givet
udtryk for at denne nye annoncering er en god ide.

8. Status på arbejdet med
formulering og indførelse af
fremtidig struktur på drift af
vore kirkegårde og kirker,
herunder beregninger af
timebehovet, v/udvalget for
fremtidig drift, Herle, Ole,
Thoralf og Niels.

8. Møde med Jakob Lysemose – enighed om timeantal.
Med de ekstra timer skal Uldum kirkegård gerne få et
løft og status quo i Langskov. 8 timers vikar til Uldum.
I overgangsperioden. MR bifaldt udvalgets oplæg.

9. Drøftelse omkring den nye
belysning indvendig i
Langskov kirke. Led-pærerne i lamperne på skibets
sidevægge virker meget
skarpe. Evt. skal de skiftes
til nogle mindre skarplysende a`la de pærer der er
monteret tilsvarende i Uldum
kirke under renoveringen
der, eller der kan evt. installeres dæmpning, v/næstfmd.

9. ingen lysdæmper – udskiftning med mindre skarpe og
kolde pærer. Thoralf kontakt med Ølholm El. Også
udskiftning af pærer på p pladsen til mindre skarpe
pærer. indendørs lys i kirken skal følge sommer og
vintertid.

10. Nationalmuseet kommer til juni for at bese kirken.
10. Status på den forestående
indvendige istandsættelse af
Langskov kirke, v/Thoralf.
11. Status på bevaringsværdige
gravsten på Uldum kirkegård, v/ Else S.
12. Fastlæggelse af
mødedatoer for resten af
kirkeåret, v/fmd.
13. Evt.

Uldum, den 17. januar 2018

11. provsten har meddelt at der ikke er bevaringsværdige
gravsten på Uldum Kirkegård. Enkelte sten skal blive
stående i lapidariet.
12. kirkesyn tirsdag 20/3 kl 15.45 i Langskov og Uldum
kirke 17.30. MR møde onsdag 14/3 kl 17, MR møde
tirsdag 15/5 kl 17, MR møde torsdag 14/6 kl 17, MR
møde tirsdag 28/8 kl 17, MR møde torsdag 4/10 kl
17, MR møde onsdag 28/11 kl 17.

Side 3 af 3

underskrifter

