Menighedsrådsmøde
Tirsdag 12. januar 2016 kl. 16,00
i sognehuset
REFERAT
Mødeindleder

Hanne Føns

Mødeleder:
Afbud:

Anette Jorsal
Ingen

Dagsorden
Godkendelse af referat fra 25. november 2015 Ingen
Godkendelse af dagsorden

Tilføjet lukket pkt.

Orientering / drøftelse
1 Nadverhjælpere: Husk kalender

2 Præstens 5 min.

På mødet i februar listes datoer op for det
kommende tre måneder
Tine fortalte om Valentins dag ud fra det bibelske syn
efter gudstjenesten 14. februar. Bl.a. Salomos
Højsang blev benyttet.
Vi skal have opmærksomhed på konference i Haslev
Emmaus 18. - 20 nov.

3 Siden sidst
1. Afvikling af gudstjenester i december
2. Status på renovering
3. Brev fra Marianne Schytte

1. Alle var godt tilfredse med afviklingen af
åbningsgudstjenesten. Er der mange til alters,
skal der holdes pause mellem uddelingerne,
så brugte bægre kan tages ud. Der indkøb ellys til juletræ. Julegudstjenesten flyttes til
13,30 og 15,30. Beslutning træffes senere.
2. Anke over at lyd himmel ikke hænger
symmetrisk over prædikestol. Problemet
omkring lys i bænkegavlene skal løses
omgående. Hanne og Arne tager sig af
problemet. Der skal indkøbes et antal stole
magen til dem vi har, og males ind i farven.
Der skal indkøbes rullebord. Bordene i
kirkecafeen skal males blå. Vippebeslag
påmonteres nummertavle i nord. Der indkøbes
sorte tal i stedet for messingtal.
3. Brev blev oplæst.

4 Meddelelser
1. Julehilsen fra biskoppen
2. Fra provstiet

1. Oplæst, opfordring til gode måder at møde
flygtningene på. Dåbstal nævnt
2. Nytårshilsen fra provsten.

5 Menighedsrådsvalg 2016???
1. Hvem genopstiller?
2. Hvem ønsker ikke at genopstille?
3. Forslag til mennesker vi skal spørge om at
stille op
4. Fælles orienteringsmøde/opstillingsmøde
tirsdag 13. sept. kl. 19,00

1.
2.
3.
4.

Der er tre der har besluttet at genopstille
Der er to som ikke genopstiller
Der er foreslået et antal personer
Dato udmeldt fra kirkeministeren til fælles for
hele landet.
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6 Drøftelse af sogneundersøgelse - indholdet

Anette og Hans har truffet aftale med Allan Gamborg
fra SDU omkring spørgeskema til
sogneundersøgelsen.

7 Formandsmøde 27. januar 16,30 i Kristkirken

Formand og næstformand deltager

8 Tilmelding til stiftsmøde 6. februar
I 2017 inviteres alle frivillige til at deltage.

Dorte Bruhn deltager i gruppe 20/18 og 19/21
eftermiddag.
Tilmelding til Arne, som melder kollektivt til.
Bent, Anette, Thyge, Hans

Beslutninger

Beslutningsreferat skal fremover laves som separat
referat af hensyn til overførsel til data arkiv.

9 Julenat?

Vi fastholder midnatsgudsstjenesten, Tine bestiller
Malthe nu - som musiker. Vi arbejder hen imod
tovholder-princip og taler med et antal mennesker
som blev spottet julenat.

10 Godkendelse af revisionsprotokollat 2014 for
Sdr. Bjert Sogns menighedsråd cvr. nr.
66198928 Bilag udsendt fra Kolding Provsti
30.10.2015

Revisionsprotokollatet er forelagt menighedsrådet og
godkendt på menighedsrådsmødet 12. januar 2015

11 Flytning af menighedsrådsmøde i februar

Mødet flyttet til 22. februar kl. 16,30

12 Formandshonorar
( 1.220,- + telefontilsk. kvt.625,-)

Godkendt

12a Køb af jord ( evt. som lukket punkt)

Flyttet til lukket

Ansøgninger
13 Højskoleophold på Silkeborg Højskole:
Mennesket er støv og ånd 12. - 18. juni

Anette Jorsal og Arne Friis ansøger om deltagelse.
Pris pr. delt. 5000,Højskoleophold bevilliget

Forhandlinger
14 Eventuelt

Lokalhistorisk Forening, Bjert har været og fotografere
gravsten fra nedlagte gravsteder.
Der skal køres gravsten væk fra vendepladsen senest
ugen efter at de er lagt der.
Korudvalg sørger for at organisere praktiske opgaver
omkring arrangementer.

15 Næste mødedato:
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onsdag 22. februar 2016 kl. 16,30
Mødeindleder : Tine Illum
Særskilt referat
16 Lukket
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