Menighedsrådsmøde
Nordborg Kirke
Dato: Den 15. januar 2020 kl. 19 i Nordborg Sognegård, Tontoft 3A
Deltagere: Heidi Sørensen Freund, Per Østergaard, Lisbeth Simonsen, Lis Dybsø, Børge Movild, Inger Andersen, Birthe
Anna Tordrup, Karl Ejner Pedersen
Afbud: Sophie-Lønne Reil Hundebøll, Finn Ernst
Gæst: Melsene Laux
Siden sidst: På grund af efterårets store regnmængder opdagede vi at den var helt gal med tagrender og de
nedgravede rør syd om præstegården, det blev derfor nødvendigt at grave op i græsplænen og lægge nye rør i, da de
gamle var helt groet sammen og ødelagte. Julegudstjenesterne fyldte virkelig vores kirke. Der var stor ros til vores
trompetist Michael og pigekirkekoret. Der var også pæn tilslutning til Nytårs gudstjenesten, hvor vi serverede
kransekage og bobler, virkelig god stemning. Vi har haft lidt problemer med varmen i kirken, da fem- seks radiatorer
ikke virkede på grund af overbrændte hybrid- relæer, som skyldtes tordenvejret i sommer. For eftertiden skal
samtlige relæer gennemgås før fyringssæsonen. Vi fik 7/1 2020 ”go” fra provstiet til at gå i gang med kalkmalerierne,
Børge har skaffet en masse penge fra forskellige fonde, som vi nu kan aflevere til provstiet. Jeg har kontaktet
konservator, Karsten Larsen, for at få en præcis dato for deres opstart, så vi kan få stillads og afdækning m.m. på
plads og i orden inden den tid. Konservatorerne kommer hermed til et planlægningsmøde i god tid inden opstart.
Angående kalkning af kirken, har vi endnu ikke hørt noget fra provstiet.
Menighedsrådet har modtaget en arv, øremærket til renovering af altertavlen i kirken. (Per)
Referent: Annette Lorenzen
DAGSORDEN

BESLUTNINGSPROTOKOL

Punkt 1: Gennemgang af referater fra november
møde 2019. - Per

Punkt 2: Nyt fra aktivitetsudvalget. - Lisbeth

Punkt 3: Nyt fra sognepræsterne. - Heidi
A: Informationer fra biskoppen angående messefald
og informationstavle ved kirkedøren.

B: Præsteværelset til præstevikaren
C: Forespørgsel om overnatning i kirken.
Punkt 4: Kirkegængere til gudstjeneste og koncert i
kirken (antal). - Inger

Medieudvalget består af Hans Simonsen, Heidi Sørensen Freund,
Sophie-Lønne Reil Hundebøll og Inger Andersen.
Der intet nyt vedrørende kasserer.
Adressen på Nordborg Sognegård skal registreres korrekt ved
kommunen, så det bliver nemt at finde.
Evaluering af Expanding Canvas var en stor succes. Der er et ønske
om at det gentages og det udvides også til 1. og 2. klasse.
Messias koncerten var en stor og god oplevelse.
Der startes en kvindehøjskole til marts. Det vil indeholde temaer til
hvert møde.
Salmesangsaften den 27/2.
Biskoppens besøg arrangeres af Per.
Højskoleaftener fra præsterne kommer til april. Der vil være et
emne som præsterne kommer med et oplæg til.
Biskoppen informerer vedrørende messefald, så der er en fælles
holdning til, hvad der skal ske i disse tilfælde.
Det er efter biskoppen mening vigtigt, at der skal være en
informationstavle ved alle kirker. Per undersøger hvad tavlen
koster og hvor den skal købes.
Sophie-Lønne går på barsel til maj, så der skal indrettes et
præstekontor i Sognegården.
En gruppe spejdere har søgt om at overnatte i kirken. De tilbydes
at overnatte i Sognegården, da menighedsrådet ikke mener, at der
skal overnattes i kirken.
Der spørges om der skal være et loft for hvor mange mennesker
der må være i kirken på en gang. Ved koncerter må der være 150

Punkt 5: Varmeproblemer igen i kirken. - Lis
Punkt 6: J.L. Alarm. - Per
Punkt 7: Jul i Nordborg kirke og sogn. - Børge
Punkt 8: Menighedsråds periode i Nordborg 2 eller 4
år?
Punkt 9: Samarbejdsaftale mellem Aabenraa og
Sønderborg provsti vedrørende kirke-skole-arbejdet.
(Gå ind på DAP og læs hele stykket skrevet af Anne
Margrethe Hvas den 20/12 2019). - Per
Punkt 10: Heidi forespørger om en ny ovn i køkkenet.
Vi har både i Sophie Juel og Heidi`s tid haft elektriker
til at reparere den, men nu skal der ikke kastes flere
reparations penge efter den, den er meget gammel,
så der må en ny til. - Per
Punkt 11: Tiden er inde til at vi skal på
kunstudstilling. Vi har fået indleveret et par malerier
og nogle skitser fra 2 forskellige kunstnere, vi skal
sammen prøve om vi kan finde et godt kunstværk til
vores ny renoverede kapel.
Punkt 12: EVT.

mennesker, men til gudstjenester er der ingen begrænsninger. Der
er mange flugtveje i Nordborg kirke, og hvis der skulle opstå en
nødsituation, så vil præsten kunne informere om evakuering.
Varmen skal startes kl. 6 for at undgå kulde.
Alarmer er dyre for kirkekassen. Vi undersøger, om vi kan få et
billigere tilbud.
Kirken var pyntet fint, men sangbladene var brugte og krøllede ved
2’ gudstjeneste. Der efterspørges at der skal være et sanghæfte af
bedre kvalitet, og det samme kunne genbruges hvert år.
Det besluttes at perioden skal være 4 år.
Det er ok fra menighedsrådet.

Det er godkendt.

Der fremlægges flere forslag.
Der vedtages at der indhentes pris for Inger Detlefsens malerier,
som kan anvendes i Sognegården.
Jan Spliid bliver bedt om at lave et billede til ophængning i
kapellet, som skal passe til billedet ”Påskemorgen”, som hænger i
Sognegården. Begge billeder skal hænge i kapellet.
Vikarer får ikke udbetalt kørselsgodtgørelse. Ansatte skal have en

bemyndigelse til at få kørselsgodtgørelse ved ærinder i forbindelse
med arbejde, hvor de så vil få den højeste sats.
Provstesyn den 15. april.
Der opfordres til sanering af forladt bygning beliggende i
Kirkegade. Den er beskæmmende for besøgende til kirken og
kirkegården.
Punkt 13: Referater gennemgås og underskrives.
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