Menighedsrådsmøde
Nordborg Kirke
Dato: 10. januar 2018
Deltagere: Per Østergaard, Lis Dybsø, Inger Andersen, Heidi Grandt, Birthe
Anna Tordrup, Poul Berg, Lone Petersen, Lisbeth Simonsen, Hanne Lund,
Heidi Sørensen Freund
Afbud: Stine Möglich
DAGSORDEN

BESLUTNINGSPROTOKOL

Punkt 1: Siden sidst.

Birthe Anna Tordrup er indtrådt som fast medlem
af MR efter Helga Komischkes død.
Der er aflevering af sognegården tirsdag den 9.
januar kl. 14.00 til bygherre.
Kirkegårdsmedarbejderne er næsten færdig med
nyplantningerne ved sognegården. De fleste ting
er efterhånden ved at komme på plads i
sognegården. Der mangler dog stadig et større
sorteringsarbejde med de kasser vi har haft
henstillet hos Heidi.
Vi har den 5. januar afholdt licitation over det
installationsarbejde som lokale håndværkere skal
lave ved det nye varmeanlæg som skal laves i
kirken fra uge 5.

Punkt 2: Kassereren
Der er et underskud, som skal indhentes i det
informerer om det, der kommende år. Klokketårnet er blevet malet,
er tilgængeligt fra 2017 pengeskab indkøbt til sakristiet, vinduer i
præstegården er blevet repareret, som er en del
årsagen til underskuddet. Der skal vises
tilbageholdenhed i 2018.
Punkt 3: Kollektliste for Kollektliste blev præsenteret og godkendt.
2018
Punkt 4: Gudstjenester
i sognegården medens
kirken er lukket.
Udsmykning som
kirkerum.

Der skal være et alterbord og et kors. Alterstager
fra kirken kan bruges. Der skal være en hvid dug,
som Inger medbringer, og alterbuketter. Lis
forhører Finn om han vil lave et kors af birketræ.

Punkt 5:
Sognegårdsudvalget
informerer om
indvielsesfesten den
14. januar.

Heidi Grandt bager kager. Inger sørger for
blomster til udsmykning. Flag skal sættes op som
sti fra kirken til sognegården. Lis laver kaffe. Der
laves et buffet bord med kager. Lone og Lis
sætter service frem på buffet bordene.

Punkt 6: Indsamling den
11. marts. Folkekirkens
nødhjælp.
Konfirmander samler
ind, hvem hjælper? Evt.
organiseret ved Birgitte
Romme

Planen er, at indsamlingen starter fra Nordborg
kirke efter gudstjenesten. Vi afventer
tilbagemelding fra Birgitte Romme om hun vil
organisere ruter m.m. Der skal være mad og en
sodavand til indsamlerne, når de kommer
tilbage.
Det skal planlægges hvem der sørger for det
praktiske ved arrangementer i sognegården. Det
kunne være en god ide at præsentere en liste,
hvor man kan skrive sig på, hvis man vil hjælpe
til ved arrangementer. Lisbeth vil udarbejde en
liste.

Punkt 7: Påske
udstilling i
sognegården.

Melsene Laust vil gerne udstille sine billeder i
sognegården til påske. Sognegården er i forvejen
udlånt til en påskeudstilling. Det vil dog være
muligt, at begge kan udstille samtidigt, da det er
forskellige former for kunst.

Punkt 8:
Pinsegudstjeneste i
Nygård, Nørreskoven
den 21. maj, 2.
pinsedag. Musiklydmand-kaffe-kage. Vi
har ansvarer i år.

Nygård er booket. Musikudvalget tager stilling til
musikken. Der skal laves plakater, som skal
hænges op rundt i byen. Dette laves af
medieudvalget. Der skal findes en lydmand.
Den 23. maj er kirkestaffeten kommet til
Nordborg, og Viggo Nielsen fra Lokalarkivet, vil
fortælle om kirken. Det er fra kl. 17 – 16.

Punkt 9: Dato og sted
for sommerudflugten i
august?

Lørdag den 8. september er der sommerudflugt.
Stedet bestemmes ved næste MR møde.

Punkt 10: EVT.

Der skal tages stilling til om vi skal skifte bank
for at spare gebyrer. Der foreslås Arbejdernes
Landsbank. Lis tager kontakt til dem for en
forhandling.
Der er møde med de 5 sogne den 31. januar, og
Lisbeth efterspørger punkter til dagsorden. Der
fremlægges et forslag om samarbejdsaftaler
omkring samarbejde mellem alle kirkegårde på
Nord-Als.
Annette har fået et nyt job, og stopper som
præstesekretær. Hun vil gerne fortsætte som
kirkesanger.
Mandskoret til gerne holde øveaftener i
sognegården og mandag aften. Det bliver
godkendt på næste MR møde.

Punkt 11: Referater
underskrives
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