Menighedsrådsmøde den 11. april 2018 kl. 19.00 i Sognegården
Referent: Lisbeth Simonsen
Afbud: Hanne Lund, Lis Dybsø, Birthe Anna Tordrup
Velkomst
1: Siden sidst v. formanden:
Det har været en rolig periode. De sidste småting er blevet udbedret i Sognegården, og Heidis garage er blevet
færdig.
Vi har fået udbetalt en stor del af nogle penge, vi havde til gode hos Provstiet.
Ligeledes har vi fået sat lidt tal på arven fra Helga.
Jeg har igen fremsendt papirer på tilbud på kalkmalerierne i kirken til provstiet og håber på, at vi hurtigt kan
få dem godkendt, så vi kan søge forskellige fonde til restaureringen.
Der er stadig usikkerhed omkring det beløb, provsten tidligere har meddelt formanden, at vi ville blive kompenseret med oven på tre år med besparelser. Det er nu meddelt os, at der i 2019 er 305.000 kr. til os.
2: Evt. indkøb af katafalk, da kirke- og kirkegårdsmedarbejdere ikke længere må slæbe rundt på kister.
Der menes at være bevilget penge til et styk katafalk i 2017 til anskaffelse i 2018. Der er behov for at søge
midler til endnu et køretøj, for at behovet er dækket fuldt.
3: Planlægning af foredrag af Bent Jensen, Linak den 2. maj
Poul vil lave plakater til arrangementet i A3 og A4 til omdeling.
Heidi efterlyser ensartet procedure, når sognegården har arrangementer, så søgningen bliver bedre for alle tiltag.
Inger vil undersøge, om Classic FM tager mod annoncer til en rimelig pris. Stine laver desuden en Facebookside til Nordborg – og spørger Oksbøl.
Heidi laver en ”to-do” liste for arrangementer generelt.
Per køber drikkevarer til foredragsholderen.
Kirkens Korshær kommer 8.5. kl. 19 og fortæller om deres arbejde. Poul laver plakat.
4: Planlægning af Kirkestafet den 23. maj: Per har aftalt med Viggo, der fortæller om kirken og dens inventar.
Stående kaffe med småkager i kirken.
5: EVT. Heidi vil afholde mini-konfirmandarrangement som kompaktkursus tirsdag - søndag i uge 40 afsluttende med børnegudstjeneste.
Til den tid er formentlig en ny præst ansat, som kan tage begravelsesvagten i tidsrummet.
Arrangementet ”Jesus på Slottet” kan man melde sig til som frivillig senest 1.5. Det foregår i Sønderborg.
Skolen i Nordborg deltager med klasser.
Pinsen i Nørreskoven er ved at blive planlagt. Birgitte og Ole er kontaktpersoner derude. Tages op på næste
møde.
Eskild fra Kanal 7 er bedt om at bearbejde sin vejledning, så brugerne fremover kan betjene projektorerne.
6: Underskrivning af referater.
Herefter valghandling til Provsti- og Stiftsmedlemmer.
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