Referat af: Menighedsrådsmøde nr. 24
Onsdag d. 20. feb.2019 kl.16 –18 i sognegården

Til stede :
Karen M. Trolle Viholm, Anne-Grete H.Jensen, Knud Moos, Rie B. Vestergaard, Susanne
Rysgaard, Susanne Kramer Madsen, Bjarne H.Christensen, Henrik Falkenskov
Medarbejderrepræsentant: Bjørn Dinesen
Afbud:
Hanne Marie Houkjær, Ole B. Horsholt, Luis F.R.Perillo, Anni Severinsen.

Dagsorden
1. Referent – Knud Moos
2. Godkendelse af dagsorden

godkendt
3. Evt. kommentarer til referat af 9/1-2019

Ingen kommentarer
4. Dialogpunkt ifølge plan: Tro ved Knud Moos –D

Knud Moos inviterede til en samtale om tro,- med udgangspunkt i to indbyrdes
spændingsfyldte påstande
a. Tro er en privatsag – enhver forbliver salig i sin tro
b. Man bliver kristen ved at møde andre kristne mennesker, der fortæller om deres
tro og betydningen heraf for deres tilværelse og livssyn.
Forskellige opfattelser af tro blev udlagt kristendomshistorisk og aktuelt, og
hovedpåstanden var, at samtaler om tro i dag er underlagt en underlig forlegenhed og
nervøsitet,- med mange indbyggede misforståelser. Resultatet er ofte tavshed og
forvirring.
Dialogpunktet til marts udsættes til juni. Anni S. og Susanne R. fremlægger i marts. Dvs.
ingen dialogpunkt i april.
5. 2 forespørgsler vedr. lån af kirke og sognegård samt nedsættelse af hurtigtarbejdende
udvalg til præcisering evt. revidering af regler vedr. lokaleudlån/-leje v. Anne-Grete
Holm Jensen – B

Udvalg v. Anne-Grete H.J, Anni S. og Rie V. udarbejder reviderede retningslinjer og
bestemmelser.
6. Orientering v. formand, kontaktperson, præster, kirkeværge

Formand: præst Anne Christine Benner har fået sin konstitution forlænget frem til 31/3.
Budgetsamråd den 6/3-19. Distriktsforeningsmøde den 4/3-19. Ny
Regnskabsmedarbejder. Biskop inviterer til ordination 14/3 – bl.a. ordineres
tidligere kirketjenervikar Signe. Ny kistetrækker er indkøbt. Rådgivningstilbud ifm. udskiftning af tag på provstebolig (kr. 84.000+moms)- henvises til
Det stående udvalg.
Kontaktperson: Allan Corydon er pr. 1/3 ansat som medarbejder på kirkegården.
Der gennemføres MUS-samtaler i den nærmeste tid.
Kirkeværge: nyt hegn på Gyldenrisvej ordnes 13/3
Præster: der er planlagt babysalmesang på plejehjem forår 2019
7. Forslag om samarbejde med andet sogn omkring sogneturen til Løgumkloster ved

Susanne Rysgaard – B
MR bakkede op omkring et samarbejde med Fredens Sogn.
8. Fremtidig hjemmeside v. Rie Vestergaard – B

Der skal ny udbyder til senest 1/4-19
Kontakt til DKM, som har afgivet tilbud på 21.800+moms, dertil kommer ca 6000kr til
selve flytningen, årsabonnement på ca 7000, samt konsulentydelse ifm opstart:
30.000+moms.
MR tilslutter sig tilbuddet fra DKM. Udvalg udgøres af Rie V. Lars B.(kordegn) og Mikkel.
9. Kirkebænk – mulig donation – B

MR har modtaget tilbud om at overtage en kirkebænk, men vi takker pænt nej tak.
10. evt.

Anne Grete H.J overbragte ros til medarbejderne ifm. urnenedsættelse.
11. Lukket punkt

