Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 22. juni 2017 kl. 16,30 i sognehuset

Referat
Mødeindleder:
Mødeleder:

Arne Friis
Anette Jorsal

Afbud:

Godkendelse af referat fra 23. maj 2017

Godkendt

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Orientering / drøftelse
1 Orientering fra formanden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Invitation til Landemode
Invitation til provstidag 1. oktober
Udviklingsplan for kirkegården
Korbluser
Formandsmødet
Nye forsøgsordninger
BlueBridge festival

1. omdelt - 1. september 15,30
2. omdelt
3. Det er aftalt med graverne at deres rbejde er
færdigt til 1. april 2018, der tages på
ekskursion 9. august kl.16,30 fra kirken.
4. De er færdige.
5. Der var meget på programmet. bl.a. laver
provstiet digitale kort for alle kirkegårde i
provstiet.
6. Møde om projektrne i Brændkærkirken 28.
aug.
7. Vi deltager med kage og kaffe - udskænkning
mellem 15 og 17, samtidig holdes kirken åben.
Anette sørger for fremstilling af trøjer.

2

Orientering fra sognepræsten
1. Nadverhjælpere

- se bilag
Alle konfirmander tages på et hold, fortsat
konfirmandlejr.
Strikkeklub for folk der kunne tænke sig at strikke små
dåbskåndklæder. Er det noget vi kan?

3

Orientering om vikarafløsning for Helene
(Johanne)

Der er fundet to personer som kan vikariere for Helene
medens hun er på barsel. Den ene Marianne Ernst
Dall, kommer fra musikskolen og skal passe spirekoret.
Ditte Freisleben tager sig af babysalmesang, musik og
ballade.
Det er en god aftale som menighedsrådet siger god
for.
Det har vist sig at en medarbejder ikke har fået
udbetalt sin særlig feriegodtgørelse gennem flere år.
Denne efterbebetales nu.
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Orientering om budget 2018

Budgettet er indsendt til PU

5

Stien langs Bjert Kirkevej

Kirkeværgen tager kontakt til Kolding Kommune om
opretning af stien (fortovet) hen mod Havevej.

Beslutninger
6

Julenats- gudstjeneste

7

Indkøb af havemøbler til sognehuset

8

Opsamling på inspirationsdøgn

Søren Andresen spiller julenat og menighedsrådet
køber en vikar til 1. juledag. En dygtig pianist har givet
tilsagn om at spille.
Formanden kigger på havemøbler og giver besked til
Arne Friis om indkøb.
Menighedsrådet godkendte oplæg til at arbejde med
tre emner fra inspirationsdøgn.
1. Kirkegårdens fremtid (sat i gang)
2. Aktiviteter i samarbejde med andre
3. Dem, som vi sjældent set
Derudover arbejdes der med en mediestrategi.

Ansøgninger
9

Arne Friis ansøger om højskoleophold i uge
44 på Silkeborg Højskole, omhandlende
samtale om, kirke og kristendom, Kunst og
musik, udbudt af Landsforeningen af
Menighedsråd. Pris kr. 3000,-

Bevilget.

Eventuelt
1. Rep. af kirkegulv
2. Fangekoret fra Vridløse
3. Trappen til loftet i sognehuset

Lukket
Næste møde
Mødeindleder:

23. august kl.16,30
Inge V.

1. Pågår i uge 30.
2. En formidabel oplevelse, skal man ønske sig
dem, skal de bestilles i rigtig god tid, ca. tre års
ventetid
3. Thyge Lind sørger for at få tilbud hjem fra
tømrer. Der skal indhentes to tilbud. Etablering
måske kan man finde økonomi i år.

