Menighedsrådsmøde
Onsdag 28. oktober 2015 kl. 16.30
i sognehuset
DAGSORDEN
Mødeindleder

Hans Lind

Mødeleder:
Afbud:

Arne Friis

Bent Junker-Hansen

Dagsorden
Godkendelse af referat fra 30. september 2015 Ok
Godkendelse af dagsorden

Ok

Orientering / drøftelse
1 Nadverhjælpere: Husk kalender

1. nov. 16.00: Arne Friis
8. nov. 10.30: Thyge Lind
15. nov. 9.00: Hans Lind
22.nov. 10.30: Bent Junker-Hansen(?)

2 Præstens 5 min.
3 Siden sidst

*Mange arrangementer med god opbakning.
*Sogneundersøgelsen: Kontakt til Syddansk
Universitet.
*Nøglesagen løst. Arne Friis har nøglen til hele
nøglesystemet, så nøgleønsker skal gå til ham.

4 Meddelelser

Der var ingen

4a Julenat

Arne og Anette tager fat i opgaven. Leder efter folk,
der vil hjælpe med det praktiske.

5 Status på renovering

Prædikestol og dåbshimmel hængt op, altertavle stillet
op, Kisteside hængt op. Farver sat af på bænke i
løbet af de næste ti dage.
Alt tegner til, at julegudstjenesterne bliver i kirken.

Beslutninger

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

5a Kvartalsrapport v. Hans Lind

Hans Lind orienterede.

5b Godkendelse af Årsbudget 2016, Sønder Bjert
Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 66198928,
Budget 2016. Endelig budget afleveret d. 21-10
2015 13.10.

Hans Lind fik igen ros for fremlæggelse af et budget,
denne gang for 2016.
Budgettet er fremlagt og godkendt af menighedsrådet
den 28. oktober 2015.

6 Indkøb af løvsuger/minilæsser

Ansøgning sendt. Godkendt af menighedsråd.
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7 Godkendelse af stillingsopslag

Stillingsopslag godkendt. Arne Friis varetager den
videre proces. Stillingsopslaget ryger på Jobnet og
Kolding Ugeavis.

7a Frivilligfest 2016

Dato: Tirsdag 15. marts.
Udvalg nedsat: Arne og Tine laver deltagerliste, Tine,
Arne og Anette planlægger festen. Det praktiske: Inge
Vesterdal, Hanne Føns og Thyge Lind + en
medarbejder (madbestilling hører under det
praktiske).

7b Menighedsmøde 2016

Torsdag den 19. maj kl. 19-21.

8 Indstilling fra gudstjenesteudvalget til forløb af Punktet behandlet som det første punkt på
søndagsgudstjenesten i kirken. (se ref.
dagsordenen.
rundsendt af Tine)
Vi forsøger os frem ift. at stå op ved udvalgte salmer.
Der er ingen, der ønsker, at nogle skal finde sig
isoleret, fordi de vælger at blive siddende, mens andre
står op.
Vi vil fortsat sidde ned under læsningerne.
Der skæres to bønner væk, nemlig ind- og
udgangsbøn, fordi for mange bønner faktisk kan
betyde, at man ikke tager så mange bønner alvorligt.
Vi fastholder to læsninger som i sognehuset.
Menighedssvar: Vi fortsætter med sognehusordningen
– d.v.s. korsvar er fremover: de tre gange amen efter
velsignelsen samt ved nadverritualet.
Kirkebøn og stilhed: Skal være som nu.
Nadver – der skal være mulighed for, at man også kan
stå op under nadveruddelingen.
Men vi prøver os frem. Vi justerer løbende alt efter
hvad, der fungerer.
Forhandlinger

9 Eventuelt

Formanden: Husk, at der altid skal bruges
mikrofon/højttaler til arrangementer.
På næste møde gennemføres den årlige valgrunde.

10 Næste mødedato 25. november kl. 16.30
Mødeindleder : Bent Junker-Hansen
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