Referat af:
Menighedsrådsmøde
torsdag den 11. januar 2018 kl. 16.30 – 18.30
i konfirmandstuen

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra MR-mødet den 14. december 2017
Godkendt, dog udgår punkt 6, da Marianne er fraværende. Referat underskrevet.
2. Nye sognegrænser
- Der har været møde om spørgsmålet. Referat og kort vedhæftet.
Kan vi sige god for planen?
Den plan, der er udarbejdet af sognegrænseudvalget den 13. dec. 2017, indstilles til
godkendelse.
Beslutning
3. DFKB - nyt vedr. kirkegårdssamarbejdet - orientering
- Der er endnu ikke noget færdigt. Næste møde i bestyrelsen er den 31/1 og så en
høringsfrist til os den 14/2. Det bliver derfor sandsynligvis nødvendigt med et lille
”ekstramøde” for at overholdefristen.
Vi aftaler et møde om dette punkt
Vinterarbejdet på kirkegårdene kører efter planen.
Vedr. græsklipning på skråning ned til Nederbyvej, er der ingen løsning endnu.
4. Nyt fra formanden
Ingen ansøgere til julehjælp
Helen finder ud af, hvordan julehjælpen i Brugsen er organiseret, så vi kan tage stilling til, om vi skal
være med der.
Invitation til Stifstdag den 17. marts. Tilmelding senest den 10. feb. Helen giver invitationen til de
frivillige og Thomas til medarbejdere.
Tilbud fra Heidi Sondrup om foredrag-Marianne får materialet.
Tilmelding til Visda- Marianne
Vedrørende sognehuset: MR vil samarbejde med stiftet og provsten om den videre proces,
herunder kommunikationen og der skal planlægges et sognemøde
5. Nyt fra kirkeværgen
Der skal drænes på kirkegård ved Gl. Kirke. Stiftet skal med. Frede indhenter 2 tilbud vedrørende
arbejdets udførelse.
Frede indhenter tilbud på kalkning.
Vandforbruget ved Gl. Kirke følges af Frede.
Klokkerebet ved Gl. Kirke er tilalget, så det glider. Frede snakker med Kirsten om nyt reb.
Frede undersøger, hvorfor lysene, der skal belyse Korskirken, ikke virker.
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Kælderen under tårnet trænger til renovering.
Nyt fra præsten
- Nye former for gudstjenester - oplæg fra Marianne Beslutning
- Forslag om
”Påskeevangeliet fortalt for alle sanser med Tine Skau og ExpandingCanvas lørdag d. 24.
marts om eftermiddagen” som erstatning for højmessen Palmesøndag
Beslutning
- Tilbud om lørdagsdåb – beslutning
Marianne arbejder med stillegudstjenester.
Trine Skaus ”Påskeevangeliet fortalt med alle sanser” indgår som erstatning for
palmesøndagsgudstjeneste.
Nyt fra aktivitetsudvalget
Helen redegjorde for aktiviteterne i den kommende tid. Vi mailer sammen om, hvem der hjælper.
Nyt fra kontaktperson
- Underskrivelse af vedtægter
Mette arbejder videre med formandsvedtægterne.
evt.
Hans Jørgen takker for opmærksomheden i anledning af fødselsdag.
Der var tilhørere til mødet. Der blev stillet spørgsmål, der blev besvaret, til sognehuset og processen
forud for tilblivelsen af det foreliggende forslag og til den videre proces.
Lukket punkt

Næste møder i menighedsrådet:
-

Evt. ekstraordinært møde primo februar
Onsdag den 21. februar kl. 16.30
Tirsdag den 20. marts kl. 16.30
Torsdag den 12. april kl. 16.30
Onsdag den 16. maj kl. 16.30
Torsdag den 14. juni kl. 16.30

