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Mandag 22. februar 2016 kl. 16,30
i sognehuset
Mødeindleder

Tine Illum

Mødeleder:
Afbud:

Anette Jorsal
Inge Vesterdal, Syg: Hanne Buhl og Arne Friis

Dagsorden
Godkendelse af referat fra 12.januar 2016

Godkendt

Godkendelse af dagsorden

Orientering / drøftelse
1 Hanne McCollin, ny projektmedarbejder fra
provstiet står for workshop omkring
menighedsrådsvalg - varighed max. 30 min.

Hanne McCollin stod for workshop, hvor deltagerne
talte om, hvordan det er at begynde som ny i et
menighedsråd – hvad hjalp, da vi selv startede, og hva
kunne have været bedre. Samles i et materiale, så de
nye menighedsråd kan komme godt fra start 1.
december.

2 Nadverhjælpere

Planlagt til og med maj – se bilag

3 Præstens fem minutter

4 Præsentation af Helene Ernst, ny kirkekulturmedarbejder hos os.

Helene Ernst fortalte om sig selv og sine tanker for det
fremtidige arbejde som kirke- og kulturmedarbejder.
Hun begynder 1. marts og har babysalmesang fra 7.
marts, hvor der i øvrigt allerede er meget fin tilslutning.

5 Tine og Helene orienterer om tanker og ideer
for arbejdet

Tine og Helene har aftalt møde med skolen, og Helene
skal på besøg i dagplejen og børnehaver..

6

Siden sidst:
1. Formandsmødet
2. Luthertur - status
3. Fællesmøde med
husholdningsforening
4. Status på renovering
5. Svar på fondsansøgning
6. Sidste nyt om bordet fra sakristiet.
7. Orientering om spørgeskemaet
8. Orientering vedr. ansættelse af kirkeog kulturmedarbejder

1) Anette orienterede
2) 31 rejser den 2. april
3) Stor tilslutning til et godt møde med HHF –
desværre gav det underskud, som vi deler.
4) En del opsamling er ved at være udført, men
der er stadig ting, der skal ordnes. Skab med
kaffemaskine og puslebord i kirkecafé er en
ommer.
5) Der er bevilget penge til indkøb af nyt klaver til
kirken.
6) Bordet fra sakristiet er solgt.
7) Spørgeskema til sogneundersøgelsen
præsenteret. Det kommer ud med kirkebladet i
uge 9.
8) Orientering om uddannelsesforløb for ny
medarbejder.
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Landsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp søndag 13. marts

Orientering – Arne følger op

7a Drøftelse af regnskab 2015

Hans Lind orienterede

7b Kørselsordning for kirkegængere

Udsat til næste møde, når Hanne Buhl er med igen

7c Honorar til kirkesangervikar

Honorar-ordning godkendes ved af-og-til-ydelser som
kirkesanger

7d Udfordring med smadret græs ved p-plads

Bent Junker tager fat om udfordringen med perlesten

8 Brev fra Verner og Birthe Ravn –
Behandles sammen med næste punkt

Menighedsrådet har fået henvendelser fra
kirkegængere vedrørende kirkerum og primært
gudstjenesteforløb efter, at kirken er genåbnet. Der er
f.eks. flere der savner ind- og udgangsbøn.
Menighedsrådet har drøftet henvendelser og
gudstjenesten i det ”nye” kirkerum, og der er enighed
om, at vi stadig er i en proces, hvor vi skal finde vore
ben ift de nye omgivelser og selve
gudstjenesteforløbet.
Der var enighed om, at ændringerne kunne være
kommunikeret bedre ud til menigheden – f.eks. at et
flertal har besluttet, at vi står op under flere af
salmerne, fordi man synger bedre, når man står op,
mens man sidder ned under læsningerne, fordi man
lytter bedre, når man sidder ned.
Det blev på mødet besluttet, at Bent Junker-Hansen
omsatte dele af sit indlæg på mødet til et indlæg i
Bjert-Stenderup Avisen på menighedsrådets vegne.
Heri opfordres folk til at give deres synspunkt til kende.
Efter sommerferien vil menighedsrådet evaluere det
første halve år i kirken og inddrage synspunkter fra
menigheden i sine overvejelser.
Gudstjenesteudvalget bliver orienteret og drøfter på sit
næste møde ændringerne i gudstjenesten.

9 Gudstjeneste - hvordan arbejder vi med det?

Se ovenover – med den tilføjelse, at det blev fastslået,
at gudstjenesteudvalget drøfter gudstjenesten og dens
forløb og indstiller til menighedsrådet, som er
besluttende myndighed.

Beslutninger

9 Depotrum i sognehuset.
Hvad gør vi?

Kirke- og kirkegårdsudvalget kigger på sagen. Ønske
om, at der bliver lavet en skabsløsning med skabe fra
gulv til loft – det er en forfærdelig rodebunke nu.
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10 Skal vi annoncere i Bjert Stenderup Avis?

Ja – Anette og Tine sørger for det.

11 Køb af kunst?

Flere har ytret ønske om køb af et af Margit
Midtgaards værker f.eks. til kirke-cafeen. Punktet
udsat, da vi vil vente at se den nye glasdør, der bliver
sat ind. Det er tidligere besluttet, at sognehuset skal
bruges til skiftende udstillinger.

12 Køb af æbletræ - erstatning for det, der måtte
lade livet.

Der bliver købt et nyt æbletræ.

Ansøgninger

Forhandlinger
14 Eventuelt
1. Oprydning i fjerndepot?¨
2. Auktion – haster
3. Drøftelse af brug af alterdug
4. Placering af cafébordene

15 Næste mødedato:
onsdag 30. marts kl. 17
Mødeindleder : Inge Vesterdal

Anette spørger graverne, om de kan løse det hurtigst
muligt
Auktion – Arne finder dato hurtigst muligt. Evt. 20.
marts?
Påtænker at bruge alterdugene igen. Tages op på
næste møde.
Opstillingen overvejes

Afbud fra Tine

16 Lukket
Ingenting
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