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Mødeindleder
Mødeleder:
Afbud:

Hanne Føns
Arne Friis

Bent Junker-Hansen

Dagsorden
Godkendelse af referat fra 19. maj 2015

Ok

Godkendelse af dagsorden

Orientering
1 Nadverhjælpere: Husk kalender

21. juni 10.30 Hans Lind
28. juni 9.00 Thyge Lind
5. juli 10.30 Bent Junker (eller kirketjener)
12. juli 9.00 Kirketjener
19. juli cykeltur
26. juli 9.00 Arne Friis
2. august 10.30 Arne Friis
9. august 10.30 Hans Lind
16. august 10.30 Bent Junker (eller kirketjener)
23. august 10.30 Thyge Lind

2 Præstens 5 min.

Ok

3 Siden sidst
- Udendørs gudstjeneste
- Fra udvalgene

-

-

-

-

4 Meddelelser
- Stiftsmøde 4. september

Udendørs gudstjeneste – vi skal søge
byggetilladelse til at rejse telt – efter at et
cirkustelt væltede ned over hovedet på
tilskuere sidste år. Hans Lind tjekker
Gudstjenesteudvalg har drøftet, om vi skal
fortsætte med sangark eller kun have det ved
særlige lejligheder. Drøftelse af lille fremskudt
alter. Drøftelse af kirkekaffe – det fungerer
rigtig godt i sognehuset, måske vi skal trække
kirkekaffen ud i kirken.
Byggeriet: Størstedelen af gulvklinker er
kasseret pga revner m.m. Der skal laves nye
klinker i Dresden.
Luther-rejsen. Tilmeldinger triller ind, så hvis
man vil med, så….

MR og medarbejdere skal melde til hos Arne.

Beslutninger
5 Sognemedhjælper – hvad gør vi?

Vi sender igen ny ansøgning til provstiet om at
ansætte sognemedhjælper, med lidt færre timer.
Vi forsøger at arrangere en midlertidig løsning ift
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babysalmesang og de små synger frem til uge 42 (6
gange). Hanne og Tine tager sig af aftalen.

5a Indkøb af Luther-bøger til foredragsrække
(udlæg)

6 Byggeri:
- Byggebudget
- Flytning af prædikestol

Godkendt. Vi køber Luthers lille katekismus hjem (20
kroner) til vinterens foredrag om Luther. De sælges til
deltagere i foredragsrække.

Byggebudget ok
Delte meninger om flytning af prædikestol, men der er
et flertal for at søge om at få den flyttet.

6a Fortsættelse af babysalmesang i efteråret

Se punkt 5

6b Godkendelse af budget 2016

Budget 2016 godkendt af Sønder Bjert Sogns
menighedsråd, CVR-nummer 66198928, 2016, Bidrag
budget afleveret de. 9. juni 2015 08.41.

7 Salg af kirkeeffekter, der ikke skal tilbage i
kirken.

Effekterne bliver sat på auktion ifm. høstgudstjeneste
midt i september.

8 Tilbud på udvendig kalkning af kirken

Der er indhentet tre tilbud, og vi har valgt det billigste.

9 Sommerfest med fæller

Den 26. august er der sommerfest efter møde i MR.
Sommerfesten er med fæller og begynder kl, 19.
Festudvalg består af Hanne B., Inge og Tine.

10 Sogneundersøgelse – oplæg til undersøgelse
september-november
Tænk på spørgsmål, der skal med

Vedtaget.
Gennemføres i september-november. Spørgeskema
kommer ud med kirkebladet, følges op af medlemmer
af menighedsrådet, som tager hver sin runde for at få
udfyldt skemaer. Derudover to fokusgrupper.
Assistance fra menighedsraadenes sekretariat i form
af sparring. Vi hyrer en studerende fra SDU til at
hjælpe med at udarbejde spørgeskema og at
bearbejde svarene fra såvel skemaer og
fokusgrupper.

11 Kor-koncert-udvalg

Vedtaget. Arne og Søren finder øvrige medlemmer af
udvalget.

12 Drøftelse af indkøb af e-udgave af Kr. Dagblad Vedtaget. Arne Friis arrangerer det.
til medlemmer af MR

Forhandlinger
13 Lukket punkt

14 Eventuelt

-

Cykelgudstjeneste – ruten er 13,2 km, pauser i
fem private haver. Målstregen er på
Agtrupgaard, hvor der er kaffe og kage.
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15 Næste mødedato onsdag 26. august 16.30
Mødeindleder :

Tine kommer kl. 18.
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