Menighedsrådsmøde
Nordborg Kirke
Dato: 12. april 2017, kl. 19.00
Deltagere: Per Østergaard, Lis Dybsø, Inger Andersen, Lisbeth Simonsen,
Heidi Grandt, Helga Komischke, Lone Petersen, Heidi Sørensen Freund, Poul
Berg
Afbud: Finn Ernst, Lis Dybsø, Lisbeth Simonsen, Lone Petersen
Punkt 1: Siden sidst

Sognegården har været
til licitation, og
resultatet var bedre
end budgetteret. Den
forventes færdig den 3.
søndag i advent. Stakit
omkring
mandskabsområdet er
sat op, og det har
pyntet.
Helga har solgt
”mursten”, som skal
bidrage til den nye
sognegård.

Punkt 2: Gaver til
konfirmander/HFR

Der er i alt 33
konfirmander. Heidi
foreslår, at de som gave
får et
konfirmandbillede. Det
er godkendt.

Punkt 3: Konfirmations
hjælp/HFR

Punkt 4: Gaver til
vielser/HFR

Heidi kommer med et
foreslag om at give en
boggave til vielse. Der
bliver også fremlagt et
ønske om en pjece,
som kan gives ved
vielsessamtaler.
Det er godkendt at
købe en pjece.

Punkt 5: Dåbsgaver/HFR

Der indkøbes pjecer til
dåbssamtaler, samtidig
gives der fortsat en
børnebibel i forbindelse
med dåben.

Punkt 6: Babysalmesang/ Der er planlagt opstart
HFR - Annette
af babysalmesang til
oktober, og der laves
allerede nu plakater og
posters til reklame.
Annette laver et indlæg
til kirkebladet.
Punkt 7: Præstestillingen
i Nordborg/Oksbøl,
samarbejdet med Oksbøl
Menighedsråd/HFR

Heidi pointerer, at det
er vigtigt at fremhæve,
at vi er et fælles
pastorat. Det hedder
Nordborg-Oksbøl
Pastorat.

Punkt 8: Hjemmeside/
Kirkeblad/HFR - Poul

Vi kan alle bidrage til,
at der kommer flere
ting med på
hjemmesiden.

Punkt 9: Den nye
Sognegård – Haveprojekt,
info til naboer/genboer.
Hjemmeside + kirkeblad

Der forventes ikke
nogen reaktion fra
naboerne vedr.
byggeriet. Det er en
god ide at man kan
følge projektet i
kirkebladet og på
hjemmesiden.
Provsten har bedt om,
at præstegårdshaven og
sognegårdshaven skal
adskilles med en hæk
og et hegn. Det
finansieres hovedsaligt
af provstiet.

Punkt 10: Aftale for
gospelkoret, samt aftale
for arrangementer/
Lisbeth

Den tidligere kontrakt
indeholder en aftale
om, at der afholdes 3
gospelkoncerter i
kirken, mod at de kan
låne kirken til
øveaftener. Der skal
laves en ny kontrakt.
Det er godkendt. Per
Østergaard er
kontaktperson for
gospelkoret.

Punkt 11: Blomstergaver
til sognebørns runde
fødselsdage 70-80-90 og
100 årige/Helga

Der er mange, som
gerne vil have besøg, så
de skal udvælges efter
behov. Det må være
præstens vurdering,
hvem der har behov for
besøg.
Præsten foreslår, at
konfirmanderne kan
omdele eksempelvis
juledekorationer til
gamle og ensomme som
en del at
undervisningen.
Det er ikke godkendt at
give blomstergaver til
runde fødselsdage.

Punkt 12: Hvad er målet
for vores sommerudflugt
i år?/Per-Poul

Inger og Poul
undersøger
vadehavscenteret i
Verster Vedsted som
udflugtsmål. Datoen er
den 20. august 2017.

Punkt 13: Evt.

Sogn.dk er nu
opdateret og bliver det
fremover.

Punkt 14: Info fra
præsten:
Guldkonfirmation,
konvent,
kirkebogsføringskursus,
vakancetiden.

Der har været en
forespørgsel vedr.
guldkonfirmation. Det
er i orden fra MR.
Heidi skal på konvent
den 6. – 8. juni, og på
kirkebogsføringskursus
den 13. – 15. juni.
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