Menighedsrådsmøde 8. august 2018 kl. 19.00 i Sognegården

Referent Lisbeth Simonsen
Deltagere: Per Østergaard, Lisbeth Simonsen, Inger Andersen, Heidi Sørensen Freund, Lis Dybsø,
Lone Petersen, Poul Berg, Børge Movild, Stine Möglich Mathiasen og Finn Ernst
Afbud: Heidi Grandt
1. Siden sidst: Murermester Steen Andersen er færdig med at kalke kirken og rense nordsiden af
taget for alger. Der er indkøbt 7 nye bænke til Kirkegården, da de gamle var nedslidte. Der er blevet
indkøbt rullegardiner og persienner til Sognegården, Finn monterer dem. Har forsøgt utallige gange
at få fat i Claus Have Hansen angående gelænder på kirkegården, men der er kun en telefonsvarer??
Morten Hørlyck kommer til kirkebygnings syn til M.R. mødet 19. september. Vi mødes ved kirken.
2: Præsten orienterer: 19.8. har Heidi konfirmandindskrivning og orientering ved gudstjenesten.
3: Orientering om 2. kvartal regnskab. Er udsendt til alle i rådet. Ingen har haft kommentarer eller
spørgsmål. Regnskabet ser fornuftigt ud, er godkendt og indsendt til provstiet.
4: Påske/kunst udstilling. En forespørger får besked om, at han kan udstille til påske 2019.
5: Kan suppleanter deltage i M.R. møder? – MR møder er offentlige og alle kan høre på.
Suppleanter kan deltage ”ved bordet” ikke blot som tilskuere.
6: Hvem skal gøre/sige hvad til fællesmødet den 25. oktober på Oksbøl Friskole?
De to formandskaber aftaler indbyrdes opgavefordelingen.
7: Konfirmandbilleder - hvor skal de være?
Gangarealet i sognegården skal rumme billederne. Husets tømrer bedes om at kreere nogle smalle
hylder til billederne.
8: Tilmelding til ordinering af Sophie-Lønne i Haderslev Domkirke + spisning
på Hotel Harmonien den 21. august.
Udover formand, næstformand med ægtefæller deltager 5 personer fra Oksbøl.
Fra Nordborg deltager 8 personer udover formand/næstformand med ægtefæller.
9: Tilmelding til landemode i Haderslev den 7. september kl. 15.30.
Deltagere er Poul og Per.
10: Nyt fra sognegårdsudvalget: Heidi G, Birthe og Inger i udvalget. Vi mangler at få lagt en fast
plan for udnyttelse af sognegården. Aktivitetskalender, principper for brug m.v.
Inger, Birthe, Heidi Grandt og Lone udarbejder udkast til brug af sognegård.
11: Information om aktivitetsudvalget.
Stine orienterer om høstgudstjenesten med harmonikamusik, minikonfirmander, sangforedrag om
Carl Nielsen med Kitty Hovgaard.
Gospelkoret deltager i en gudstjeneste, allehelgensgudstjeneste, luciaoptog, nye salmer øves i
sognegården, de syv læsninger m. bl.a. gospelkoret, Forsøg på julearrangement i kirken med
”Expanding Canvas” om juleevangeliet. Solister til julegudstjenesterne i begge kirker.
Blæserne fra FDF juledag. Der efterlyses mere selvbærende grupper, som mødes jævnligt i
sognegården på linje med kor og håndarbejde.
A: Familiearrangement i dec. Teatergruppe, der opfører juleevangeliet
Stine søger at få en aftale med dem.
B: Solist til to julegudstjenester. Der er økonomi til begge disse arrangementer.

12: Daglig ledelse af kirkegårdspersonale, hvem skal afholde mus samtaler?
Finn fører samtaler med sit personale, og Lis fører med øvrige ansatte.
13: Er der et gennemskueligt regnskab for de penge, der kommer ind ved arrangementer, og hvordan styres det?
Ja, der føres regnskab over disse penge, ansvarlig for udarbejdelse af oversigt er Lis.
14: Kommunikationen/tonen i menighedsrådet: Tages til efterretning.
15: Maling af hoveddøren i kirken mod vest, ind- og udvendig. – Per indhenter tilbud på arbejdet.
16: EVT. Poul har foreslået en bussangbog. Den er trykt allerede. Tak for det.
Bluser til ungdomskoret søges doneret. Der er oplagret møbler i kirken, som ikke pynter. De søges flyttet.
17: Referatet oplæses og underskrives.

