Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 26. august 2015 kl.17.00
i sognehuset
Referat
Mødeindleder

Thyge Lind

Mødeleder:
Afbud:

Arne Friis
Bent Junker-Hansen, Hans Lind, Tine Illum

Dagsorden
Godkendelse af referat fra 18. juni 2015

Ok

Godkendelse af dagsorden

Ok

Orientering / drøftelse
1 Nadverhjælpere: Husk kalender

30. august – udendørs gudstjeneste - to hjælpere:
Arne og Thyge
13. sep. Høstgudstjeneste: Hans og Bent (+Sophia
tanzania)
20. sept. 9.00 Arne
27. sept. 10.30 Thyge

2 Præstens 5 min.

Startet to store hold konfirmander – og et hold
minikonfirmander fra 3a

3 Siden sidst

Kr. Dagblad elektronisk til rådsmedlemmer
Flg. ønsker den: Thyge, Tine, Anette, Inge
Hanne om babysalmesang og de små synger
(dagplejemødre i efteråret/vuggestuen til foråret): 16
til de små synger + 5 pædagoger, 10 mødre med 10
babyer.

4 Meddelelser

Sogneundersøgelse udsat til 1. halvår 2016
Takster for vikaraflønning
Stiftsmøde (7 deltagere fra Bjert) Transport v. Arne og
Tine
Sognetur Moesgaard – inden fristens udløb er der 30
deltagere
Luther-tur – foreløbig 22 pladser besat. Rejsen
omtales i næste nummer af Bjert Stenderup Avisen.
Tilmeldingsfrist: 20. november

5 Status på renovering

Det går planmæssigt.
Tidsfrist holder stadig.
Alle klinker er på plads, fuget og dækket af.
Prædikestolens flytning ikke afgjort endnu.
Kalkefolk skal i gang med at støve af og give sidste
kalk. Gulvet under bænke slibes let og skures.
Radiatorer bliver sat op under bænke.
Onsdag den 9. sept. 10.15 møde i byggeudvalg
Næste gang drøftes genåbning af kirken

6 Orientering fra graver om kirkegårdstur og
ekskursion til Slagelse
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6a Nøgleordning

Beslutninger

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

7 Internationalt udvalg: Ansøgning om tilskud til Der bevilges max. 5.000,- efter bilag
besøg af gæst fra venskabsmenighed i
Tanzania
8 Jul og julenat: Hvis kirken ikke er klar til jul –
hvad gør vi så? Hvor mange gudstjenester?
Aflysning af midnatsgudstjeneste? Hvis vi kan
være i kirken, skal vi finde løsning for julenat.

Foreløbig regner vi med, at den er klar til jul.
Arne og Anette har kontaktet flere for at høre, om de
vil være med til at arrangere midnatsgudstjeneste, og
det ser ud til at falde på plads med en rigtig god
løsning.

Forhandlinger
13 Eventuelt

14 Næste mødedato onsdag 30.9. kl. 17,00
Mødeindleder : Hans Lind
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