
M.R. møde onsdag den 17. oktober 2018 kl. 19.00 i Sognegården Tontoft 3A

Referent: Lisbeth Simonsen.
Deltager: Per Østergaard, Lisbeth Simonsen, Lis Dybsø, Inger Andersen, Poul Berg,
Lone Petersen, Heidi Grandt, Birthe Anna Tordrup,  Sophie-Lønne Reil Hundebøll,
Stine Möglich Mathiasen, Børge Movild og Finn Ernst.
Afbud: Heidi Sørensen Freund,

Siden sidst: Gelænder ved trappen øst for kirken. Det er for 27. gang lovet færdig med udgangen af uge 43.
Vi har fået lavet reoler til alle konfirmandbilleder i vandrehallen.
Godt foredrag om Carl Nielsen ved Kitty Hovgaard.
Vågekonerne har været på besøg, og de fik hvervet fire interesserede. De har fået nik til at bruge sognegår-
dens lokaler til deres møder. De var 12 fremmødte. Anna Elisabeth Aagaard er kontaktperson.
Lis har afholdt et personalemøde, hvor der blev udtrykt ønske om, at der afholdes et arrangement med me-
nighedsråd og alt personalet som deltagere.
Oksbøl MR foreslår, at vi aflyser det næste halvårsmøde mellem vore menighedsråd, da vi deltager i to møder 
i perioden frem til jul. Enig herfra.
Minikonfirmanderne har været her i en hel uge med gudstjeneste for alle med forældre om søndagen. En 
spændende uge, der vil blive evalueret med hensyn til tilrettelæggelse og forløb.

1: Ungdomskoret på tur til børnekorstævne i Vojens Kirke. - Det koster 50 kr. pr. korpige, i alt 300 kr. + 
kørsel til Stine. FUK (Folkekirkens UngdomsKor inviterer. Bevilget.
2: Kommende arrangementer: Sangaften torsdag den 15. nov. kl. 19 for at synge fra den nye bog ”100 sal-
mer” og Kirkesangbogen nye salmer. 
3: ExpandingCanvas koncert 15. dec. kl. 15. Der sættes annonce i avisen, og Stine skriver ud til minikonfir-
manderne og deres forældre.
Bemærk at Mandskoret arrangerer Kunst-koncert i sognegården 17. nov. kl. 14. De klarer selv det praktiske.
Hvis Nordalskoret ønsker at afholde koncert, er de velkomne. Stine holder kontakt.
4: Nytårsarrangement: Der serveres bobler og kage.
5: FDF-blæserne til julegudstjenesten 1. juledag,  Sophie finder på en opmærksomhed til de udøvende.
6: Hvem gør hvad til næste arrangement? - Aftalt.
7: Nyt arrangement. Et frikvarter for mænd.
Mulig plan: man mødes 11.30, drikker kaffe/te og spiser medbragt mad. En deltager giver et oplæg efter eget 
valg. Sophie nævner, at ensomheden blandt mænd er størst. Forslag om samarbejde med Robert Ryholt fra 
Havnbjerg. Børge deltager med opstart sammen med Hans Simonsen, og Sophie støtter i baggrunden.
8: Kirkebil. Kun én familie benytter ordningen, og Taxi siger, de har problemer med at sikre mandskab til 
kirketid. Per spørger hos et andet selskab, og Inger og Børge tilbyder at hente, når de har muligheden.
9: Nyt fra sognepræsterne: Information om ”kom og mød din kirke”-mødet den 25. okt. kl. 19. Sophie gen-
nemgik programmet. 20 kr for kaffe/kage. Per sælger kaffebilletter. MR skal bistå med oprydning bagefter!
10: Julefrokost for medarbejdere og menighedsråd ved begge kirker 30. nov. Vi samles på Friends kl. 18.30.
11: Blomster/vin foruden honorar til foredragsholdere? Børge efterlyser, at der er tydelig mødeleder, som 
byder velkommen og runder af, når vi har kulturelle arrangementer. Poul, Stine, Heidi og Heidi (og Sophie 
vil også) sidder i arrangementsudvalget. Der er stemning for at give en mindre  erkendtlighed ved arrange-
menter, også når der er betalt honorar for arrangementet.
Husk også på, at vi har tilbud om hjælp fra frivillige i menigheden!!
12: Gennemgang af kvartalsrapport, hvor der er lidt overskud. Det ser fint ud. 
13: EVT. Børge Movild retter opmærksomheden på, at løberen i kirkens midtergang er slidt og foreslås ud-
skiftet eller fjernet. Kirkeværgen spørger sig for i provstiet, om det er tilladt at fjerne det defekte tæppe, der 
er til fare for personale og kirkegængere. (Dagen efter godkendt).
Hussalget efter Helga Komischke er hjemtaget fra Home. Nybolig i Guderup spørges om at overtage salget.
Finn indkøber kalender til sognegårdsaktiviteterne for 2019.
14: Oplæsning af dagens referater og underskrivning.


