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Hårlev/Varpelev Menighedsråd Fællesmøde tirsdag d.12.februar 2013 kl.19
Afbud fra: Ole og Finn

00

i konfirmandstuen.

Dagsorden
Beslutninger:
1. Godkendelse af dagsorden. OK
2.

Præstegårdsudvalg

3. Fælles fremtid

4.

Sommerudflugts udvalg

5.

Kirkebladet

6.

Eventuelt

7.

Næste møde

Præstegårdssyn skal aftales:19. eller 20. marts 2013- alt efter aftale med
sagkyndig. Det blev aftalt, at der holdes syn i år og på det næste fællesmøde tages stilling til om det fremover kun skal være hvert andet år.
Deltagere er sognepræsten, sagkyndig og 2 fra hvert menighedsråd.
Valg af formand: Hårlev ved formand Peter Leander
En lang snak omkring evt. samarbejde med hensyn til regnskabsføring. Vil
det på sigt være rimeligt / nødvendigt, at finde sammen med andre menighedsråd. Det bliver jo ikke nemmere med tiden. Søges taget op på det
kommende budgetsammenråd i Stevns den 5. marts 2013 i Strøby Kirkelade.
Bodil, Bente, Charlotte og Grethe.
Dato fastlagt til søndag den 30. juni 2013 med gudstjeneste kl. 0900 og
derefter ?
Kirkebladet fortsætter som nuværende - 3 gange årligt. Kniber det med
uddelingen af kirkebladet nogen steder i sognet, skal der gives konkret
returmelding.
Andre informationskanlaer:
Vi skal huske, at bruge de medier, som vi har gratis adgang til - Sogn.dk,
Tryggevælde Provsti - hvor vi skal opdatere fra kirkebladet med hensyn til
gudstjenester, arrangementer og MR møder.
Lisbeth bruger infokanlaen på Hårlev Antenenforening med hensyn til arrangementer.
Annoncer i Stevns Bladet - dog skal vi være prisbevidst.
Som et forsøg, vil Charlotte prøve med facebook i Varpelev og ved næste
møde give en tilbagemelding.
Varpelev: Kage
Hårlev: Kaffe
11. februar 2014 kl. 1900 i konfirmandstuen

Bodil Bidstrup Graversen
Hårlev

Lisbeth Villumsen
Hårlev

Birthe Jørgensen
Hårlev

Karin Leander
Hårlev

Grethe Pedersen
Hårlev

Peter Leander
Hårlev / referant

Finn Juhl Nielsen
Hårlev

Ole Klintgaard Larsen
Varpelev

Bente Christensen
Varpelev

Charlotte Thomsen
Varpelev

Kirsten Bjørnebo
Varpelev

Reinar Jensen
Varpelev

Anette Seifert
sognepræst

