Referat fra menighedsrådsmødet
Torsdag d. 23. februar 2017 kl 18.30
Oksbøl sogn

1) Meddelelser fra formanden
1a) Præstegårdsvej 4: Oskar henvender sig til kommunen og spørger til husets klausul som
bevaringsværdigt. Kan denne fjernes? Også nedrivningstilladelse.
2) Meddelelser fra præsterne. Orientering fra Camilla.
Ønske fra Camilla om at konfirmanderne modtager et gruppefoto i stedet for en bibel som gave.
3) Meddelelser fra kirkeværgen
3a) Orientering om lydanlægget. Personalet skal ”uddannes” til at styre lydanlægget.

3b) Heidi Sørensen skal på præstetavlen. Jens spørger Jens Todsen. Tavlen med de faldne fra 1.
verdenskrig skal males op. Jens spørger Ivar Jensen fra Hardeshøj om han kan lave det. Beder om et
tilbud.
Jens orienterer om ophæng af malerier i kirken i forbindelse med påskeudstillingen.
Vagter ved påskeudstillingen:
Torsdag: Karin
Fredag: Oskar
Lørdag og søndag: Jens
Mandag: Anne Marie
Vi ønsker at få en folder, der omhandler Oksbøl kirke. Aktivitetsudvalget arbejder med det.
4) Meddelelser fra kontaktpersonen
5) Meddelelser fra kassereren. Aktuel økonomi gennemgås.
6) Sogneudflugten godkendes. Deltagerbetaling: 250 kr. Vi betaler den del af entré på Fåborg museum
+ kaffe på Fåborg museum som ikke dækkes af deltagerbetalingen. Vi skriver i invitationen, at der
er mulighed for at købe kaffe + rundstykker på færgen for egen regning.
7) Vi drøfter vielser/velsignelser af udenbys par ud fra forslaget lavet af Jens og Birgitte.
Udspecificering af beløbet for betaling ønskes. Præcisering af blomsterpyntning. Tages op på næste
møde.
Camilla spørger sin kollega på Ærø, hvordan de griber sagen an.
8) Sogneindsamlingen. Vi kan samle ind ved onsdagsmødet næste gang. Konfirmanderne spørges
ligeså.
9) De 5 sognes samarbejdsmøde: Camilla vil meget gerne have referat fra De 5 sognes møde. Vi tager
punktet med ved næste møde. Vi vil gerne have referat fra præsternes kalendermøde.
10) Kommende aktiviteter:
Onsdagsmøde: Hjælpere bedes ringe evt. til Birgitte ang. praktisk hjælp.

Ordination i Haderslev: Kørsel med bus kl. 16 fra kirken.
Mødet med Signe Moos d.22.3.. Vi vil gerne mødes forinden på kirkegården og se på forslagene.
Det bliver mandag d. 13. marts kl. 15.30.
11) Næste møde: mandag d. 27. marts kl. 18.30 i konfirmandstuen. Regnskabskontoret deltager.
12) Evt. – vi reparerer kirkediget.

