Referat af menighedsrådsmøde onsdag den 7. juni 2017 kl. 19.30
Til stede: Kirsten Krab Koed, Jon Pugholm, Birthe Godthåb, Kirsten Sørensen, Henrik
Fjelsted, Leif Jensen og Birthe Ømark.
Afbud fra Marianne Fruergaard.
1. Orientering fra
a. Sognepræsten
• Gudstjenestelisten i kirkebladet går kun til 3. september på grund af
provstiets beslutning.
• Der er aftengudstjeneste ved søen den 13. august kl. 19. Jon spørger Erik, om
vi må låne grunden ved gården. Vi bestiller kage hos bageren, og Birthe og
Birthe laver kaffe i Sognehuset. Jon kontakter Hvilsom Radio.
• Der er høstgudstjeneste den 17. september kl. 11 med efterfølgende frokost i
Sognehuset. Der er samtidig indskrivning til konfirmation.
• Kirsten ønsker sig en markise til præstegården, og det er godkendt.
b. Leif
• Det går fremad med taget på våbenhuset.
• Leif har fået bevilget – og har indkøbt – en plæneklipper med 4-hjulstræk.
2. Evaluering af Anderledes Gudstjeneste og Grundlovsfest
Anderledes Gudstjeneste var en fin og god oplevelse med et veltilrettelagt
musikprogram. Der gives udtryk for, at det er godt at holde det indenfor
Gudstjenestens rammer. Denne type Gudstjeneste holdes igen til næste år.
Grundlovsfesten gik fint og med god underholdning. Der var dog ikke den store
tilslutning. Vi skal tidligere i gang til næste år.
3. Nye tiltag for 2. halvår af 2017
Diskuteret under foregående punkt. Vi overvejer en anderledes Gudstjeneste midt i
november.

4. Orientering fra mødet med provstiet
Jon og Kirsten S. deltog i udviklingssamtale i provstiet den 16. maj. Her diskuterede
man bl.a. udviklingsmuligheder og anlægsplaner. Forslagene blev godt modtaget.
Jon har indhentet tilbud på anlæg af parkeringsplads ved kirken, og har modtaget et
tilbud på 270.000 kr.
5. Eventuelt
Der forhøres om muligheden for at holde konfirmation om lørdagen hvert andet år i
stedet for søndag. Emnet diskuteres.
Dagsorden samt referater sendes til de øvrige formænd.
Næste møde er 5. september kl. 19 i Sognehuset.
Underskrevet af Jon Pugholm, Henrik Fjelsted, Kirsten Krab Koed, Kirsten Sørensen,
Birthe Godthåb og Birthe Ømark.

