Menighedsrådsmøde
Nordborg Kirke
Dato: 12. oktober 2017 kl. 19.00
Deltagere: Per Østergaard, Lisbeth Simonsen, Inger Andersen, Lis Dybsø,
Poul Berg, Birthe Anna Todrup, Børge Movild, Heidi Grandt, Hanne Lund,
Heidi Sørensen Freund, Finn Ernst
Afbud:
DAGSORDEN

BESLUTNINGSPROTOK
OL

Punkt 1: Siden sidst

Lone har fået orlov fra
MR indtil 1. januar 2018
p.g.a. store
arbejdsopgaver. Børge
Movild indtræder i
orlovsperioden.
Arbejdet med
sognegården skrider
planmæssigt frem,
trods problemer med
den megen regn.
Der kommer varme på
bygningen denne uge
og taget bliver færdigt.
Der er monteret døre
og vinduer, og
isoleringen er færdig.
Loftsplader vil herefter
blive monteret. Vi er
blevet færdige med
indkøb af møbler til
sognegården.
Der er bestilt maling af
vinduer udvendig på
præstegården efter
reparation af disse.

Punkt 2: Hvem skal vi
benytte som
kirkesanger og ind- og
udgangsbøn oplæsere,
når Annette har fri?

Der er tidligere aftalt,
at det er en fra
kirkekoret, som skal
afløse. Organisten
foretrækker dog en
kirkesanger, da de unge
mennesker ikke har
stemme og erfaring.
Der besluttes, at
korpigerne skal afløse
ved højmesser, men der
skal være en
kirkesanger ved
begravelser/
bisættelser og vielser.
Kirkesangeren står og
synger ved orgelet i en
prøveperiode ind til MR
mødet i januar 2018.

Punkt 3: Ny plan for
udveksling af
kirkegårdsmedarbejder
e de 5 nordalsiske
sogne imellem.

Der har været en
tradition for, at
kirkegårdene ”låner”
folk ud til hinanden på
de nordalsiske
kirkegårde. Formanden
mener, at der skal
afregnes timebetaling
ved afløsning på andre
kirkegårde.
Det kunne ønskes, at
der vil være en større
grad af gensidighed.
Spørgsmålet tages op
igen på det fælles MR
møde den 26. oktober
2017.

Punkt 4:
Sognegårdsudvalg Hvad skal sognegården
bruges til? UdlejningRengøring-OpdækningAfrydning-Køkken.

Sognegårdsudvalget
fremlægger deres
forslag til anvendelse
af sognegården. Der
forslås, at den primært
skal anvendes til
arrangementer, som har
med kirken at gøre,
som f.eks. kaffe efter
kirkelige handlinger i
kirkens regi. Der er
ikke stemning for, at
sognegården anvendes
af private, som f.eks.
begravelseskaffe,
dåbsarrangement
o.lign.
Udvalget arbejder
videre med det, MR har
drøftet vedr.
anvendelse.

Punkt 5: Kort over
Nordborg og Oksbøl
sogne. Foreløbigt
resultat vedr. sognekort
v/Poul

Poul har fundet
billeder, hvor
sognegrænserne er
markeret. Der
fremlægges også en
liste med gadenavne.

Punkt 6: Indkøb af nye
sang/salmebøger til
sognegården.

Linak har sponsoreret
100 stk.
højskolesangbøger og
en nodebog.

Punkt 7: Dato og sted
for julefrokost, gerne
fredag den 1.
december.

Datoen er fastlagt.
Nordborg og Oksbøl
holder julefrokosten
sammen.

Punkt 8: Strikkeinitiativ Ønsker om MR vil støtte
om dåbsklude ved dåb. projektet.
Der er nogle kvinder i
Holm, der strikker
dåbskludene, og det er
for at give dåben et
personligt præg.
De vil gøre det til et
socialt arrangement.
MR vil gerne sponsorere
penge til garn til
dåbskludene. De er
ligeledes velkomne til
at anvende
sognegården til
formålet.
Punkt 9: Fastlæggelse
af julehjælpen 2017.
Formål, midler,
berettigede.

Heidi har været med til
åbning af Kirkens
Korshær i Nordborg, og
hun fortæller, at de har
mulighed at støtte
trængte familier.
Præsterne udvælger
dem, der skal modtage
julehjælp.
Der annonceres om
julehjælpen i
kirkebladet og
sognenyt.

Punkt 10: Saraswatipur
Venskabsforening.

Klubben vil gerne forny
deres formål, så de kan
tiltrække nye
medlemmer.
Heidi fortæller, at den
”nye” klub gerne vil
skrive om deres nye
projekt i kirkebladet.
Heidi vil gerne vejlede
dem, og være
tovholder for dem. MR
vil gerne fortsat støtte
dem.

Punkt 11: Godkendelse
og underskrift af
budget 2018.

Lis besvarer de
spørgsmål, der er til
budgettet.
Nordborg sogns
menighedsråd, CVR
68381118 budget 2018
endeligt budget
afleveret 27/9 2017 kl.
10.56.
Revisionsprotokol: vi
godkender
revisionsprotokollatet
og tager bemærkninger
til efterretning.

Punkt 12: Evt.

Præsterne vil gerne
give en gave til vielser.
Inger Detlefsen skal
undervise
minikonfirmander i
Nordborg og Oksbøl
kirker. Der indkøbes
materialer til maling .
Aktivitetsudvalget
holder møde d. 13/10.
Der efterlyses ideer til
arrangementer i
sognegården.
Aktivitetsudvalget laver
et notat vedr. dette.
Der skulle gerne
annonceres om dette i
kirkebladene, så der
efterlyses hurtig
respons.
Fredslyset er den 29/11
kl. 19.
Der er ansøgt om at
afholde
nytårsgudstjeneste den
31/12.
Der spørges om
ændring af tidspunkt
for julegudstjenesten
juleaften, som ændres
fra kl. 16 til 15.30.
FDF orkesteret kommer
og spiller foran kirken
den 25/12 i Nordborg.
Den 26/12 er der
gudstjeneste i Oksbøl
kirke.
Fin Pedersen, der var
vikarpræst sidste år, vil
gerne afholde et
foredrag i den nye
sognegård. Dato følger.

Punkt 13: Referater
underskrives.
Referent: Annette Lorenzen
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