Menighedsrådsmøde
Nordborg Kirke
Dato: 14. februar 2017 kl. 19.00
Deltagere: Per Østergaard, Poul Berg, Inger Andersen, Lis Dybsø, Heidi
Grandt, Lone Petersen, Helga Komischke
Afbud: Camilla Lauridsen, Lisbeth Simonsen
DAGSORDEN

BESLUTNINGSPROTOKO REFERAT
L

Punkt 1: Siden sidst:
Sognegården, Fin
Petersen

Vedr. sognegården laver
Morten Hørlyck planer
og forventer indkaldelse
til licitation i slutningen
af februar. Maling i
præstegården er langt
fremme, og det er
afsluttet, inden præsten
kommer. Heidi Sørensen
begynder
konfirmandundervisning
en i begyndelsen af
marts.

Punkt 2:
Revisionsprotokollat
vedrørende kassesyn
skal gennemgås/Lis

Kassebeholdningen hos
Finn er godkendt.
Kollekterne afregnes
først, når et formål er
udløbet.

Punkt 3: Opbevaring af
ting fra Sognegården,
billeder m.m. oprydning
og tømning,
flyttekasser.

Konfirmandbilleder
pakkes i flyttekasser og
opbevares i
præstegården.
Vibæk Vandmølle henter
møbler og skab efter
menighedsmødets
afholdelse.
Inger Andersen
kontakter Elstrup Mølles
venner angående bestik
og porcelæn. Vi spørger
renovationen, hvad vi
gør med kasserede
fortrolige papirer.

Punkt 4: Salg af mursten Helga sælger ”mursten”
til ny sognegård. Helga fra kirkegårdskontoret i
vil sælge mursten til
marts og april.
private til en god pris?
Punkt 5: Fælles Luther/
Reformationsaften,
tidspunkt, annoncering,
kirkeblad (de fem
sogne).

De fem sogne arrangerer
fælles Luther-aften på
Oksbøl Friskole den 8.
november. Desuden vil
man forsøge at få
Luther-filmen til
Nordborg Bio i oktober.

Punkt 6: Planlægning af
græssåning og plantning
af nogle træer i
Sognegårds Parken.

Tilbud for græssåning
indhentes.
Træplantningen
udskydes til efteråret.

Punkt 7: Jens Lyster/
Luther/Foredrag af Jens
Lyster om Luther. Poul
orienterer.

Luther/Lyster-aften om
kampsalmer. Vi skal
finde ud af, hvem der
skal betjene orgelet den
aften. Ledere fra de fire
andre sogne har bedt
om at få invitationer
tilsendt. Poul sender
siden fra kirkebladet pr.
mail. Der serveres kaffe
og småkager i pausen. Vi
har ansøgt provstiet om
andel i det afsatte beløb
til fejringen af Lutheråret.

Punkt 8: Kollektformål.
Planlægning for
kollekter for hele år
2017

Marts: Folkekirkens
Nødhjælp.
April: Hospitalsklovnene
Maj: Mariadøtrene i
Kollund.
Juni:
Diabetesforeningen i
Sønderjylland.
Juli: Dansk
Sømandskirke i
Udlandet.
August: Sygehus
Sønderjyllands
Børneafdeling.
September: Hospice i
Sønderjylland
Oktober:
Julemærkehjemmet i
Fjordmark.
November: Julehjælp til
sognet.
December: Herberget
Alberta i Sønderborg

Punkt 9: Den store
syvarmede lysestage

Den syvarmede
lysestage bliver anbragt
i kapellet sammen med
en anden, og Finn
leverer to opsatser.

Punkt 10: Evt.

Inger spørger på vegne
af brugere, om vi
forventer Sognegården
er færdig inden jul.
Dette regner vi med
uden at kunne
garantere. Inger har
haft henvendelse om
problemer med
elklaveret i kirken. Det
var stikkontakten, der
var i uorden. Der skal
efter organistens ønske
bygges hjul på klaveret i
konfirmandstuen.
Birgitte indhenter selv
pris.
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