Dagsorden nr. 6 til menighedsrådsmøde.
Onsdag den 21. juni 2017 kl. 19.30, Vesterbyvej 30, Ødsted.
Menighedsrådsmødet er offentligt
Til stede: Jørn Aagaard, Bent Nielsen, Morten Søe Andersen, Martin Bonde Eriksen, Åse Svansø Schrøder, Annette Peschardt, Lene Fogh Karlsbjerg, indkaldt som suppleant for Karin Møller: Inge Lolk
Pkt.

Indhold

Begrundelse/

Bilag nr.

Referat

Ansvarlig

Tid

Referat godkendt.

Karin

19.30

Martin

19.35

Beslutningsforslag
1.

2.

Godkendelse af referat nr. 6
Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Kirkens liv og vækst

Samtale om hvordan dåbshandlingen kan ændres eller levendegøres.

Dagsorden godkendt
Nu: Dåbssamtale i hjemmet om praktiske ting. Martin spørger
forældrene om de er sikre på at barnet skal døbes ?
Inden Martins besøg har Sanne Sommer forberedt forældrene
på mail med info om dåb og deres valg af 1 af 5 børne Bibler. 1,.
døbte barn får også nogle legeting og et trækors.
Martin går ind med forældre og barn ved gudstjenestens start.
Efter dåbshandlingen lægger faddere og forældre hånden på
barnets hoved, og beder fadervor sammen.
Dåbsgave afleveres.

Overvejelser fremadrettet.
- Udlevere pjece ” ingen kan bære sig selv ” om dåb til nybagte
forældre?
Eller tage den med til samtalen i hjemmet?
Eller udlevere den til Babysalmesang? Eller lægge den i våbenhuset?
Skrive om dåb og pjecen i kirkebladet?
- Kunne en fra menigheden aflevere dåbsgaven ?

0.

Økonomi
Opfølgning på referat fra sidste møde

Alle

Til ny behandling
3.

Henvendelse fra Ødsted fællesskabet.

To punkter: Leje af lokaler godkendes af MR samt forespørgsel om at
være medarrangør på to debataftner.

Ønske om leje for to aftner i efteråret. 500,- kr. pr. aften.

Martin

20.00

Martin

20,15

Derudover 2 debataftner med LTC i Sognehuset på mandage:
Guds billeder i Biblen
Troen på Jesus opstandelse
Menighedsrådet ønsker ikke at medvirke som medarrangør.

4.

Børne festival.

Flere børneaktiviteter, hvor forældre
også inddrages, efterfølgende gudstjeneste.

Lederne i Kirkens Børnetime vil gerne holde en børnefestival
den 24. september ifm. høstgudstjenesten. Børne aktiviter med
rapelling ned af kirketårnet, hoppeborg oma. Vejle Kommune
har udlån af legeredskaber. I samarbejde med Spejderne. Afslutte med en børnegudstjeneste kl. 14.
Afklare forsikringsspørgsmål ifm. aktiviternes udførelse. Martin
spørger Spejderne.
Engagere forældrene til børnene som går til kirkens børnetime
og minikonfirmanderne ift. planlægning og kagebagning. Sognemedhjælper Anne Dorte forventes at være primus motor.
Menighedsrådet bakker op økonomisk ud fra et planlagt budget.

Faste punkter

5.

Kort nyt fra udvalgene.
Referater fra udvalgsmøder
sendes til alle MR medlemmer.
Formanden inviteres til alle
udvalgsmøder.

Sognehus udvalg: Angående graverhus projekt: Sagen er gået i stå et sted
i systemet, myndighederne har genfundet sagen. Arkitekten har anmodet om, at sagen bliver op prioriteret.

Sagen har været glemt i Fredningsnævnet. Sagen behandles nu i
løbet af 5 uger.

Præstegårdsudvalg: svar på vores
skrivelse fra Poul Lodal via provstiet.

Arkitekt Svenning. vedr. Radon spærring i præstegården som
p.t. ikke er tilstede!

Jeg foreslår, at vi anmoder om møde
med provsten for at få en hurtig behandling af sagen.

Afventer provstens svar på mødedato.

Kirkegårdsudvalget

Mange hække fjernet, og græs såes i stedet.

20.25

Der er betalt 9.500 til Preben Skaarup i konsulenthonorar.
Graver faciliterer og materialeplads er budgetteret til 1,5 mill. På
provstiets møde den 21.juni 2017 skal dette godkendes.
Jørn

20.35

Åse

20.50

Der arbejdes videre på gravminder.
Der afventes stadig fra øvrigheden vedr. skaderne på kirken.
Udvalg for børnearbejde.

Intet

Karin og
Jørn

Sekretær

Afbud grundet sygdom

Karin

20.55

Aktivitetsudvalg. Pinse i præstens
have, evaluering. Hvad gør vi til
næste pinse, da der er Luther tur?

Rigtig god dag.

Åse og Lene

21.05

Spejderne tog et flot ansvar og viste stor engagement.
Ca 200 mennesker mødte op.
Pause næste år.

Præst:

Afventer hvem der skal være afløser for Martin i faderorloven
ift. begravelsesvagt ḿm.

Martin

21.10

Kasserer

Regningerne holdes fra dørene

Bent

21.15

Der opsættes to baldakiner i præstegården i uge 27. Der er søgt
om § 5 midler.

Kirkeværge.

Urne nedsættes fremadrettet med bånd og pakkes ud af nettet
den kommer i.

Lene

21.20

Sten i plæne gravstederne klippes hver 14. dag omkring stenen
og selve græsset efter behov. Mælkebøtter fjernes.
6.

Meddelelser fra formanden

0.

Meddelelser fra kontaktperson

Jørn
MUS samtaler med Morten, Henrik og Henriette afholdt. Se under lukket dagsorden.

Annette

Ift. sammenlægning indkaldes al personale til orientering.
0.

Nyt fra personalet

Oprydning af legesager i våbenhuset. Hvem har ansvaret?

Morten

Martin køber ind Børnenes Magasin i Badstuegade i Århus.
Morten efterspørger en ekstra nøgle.
Falck kasse skal placeres i køkkenet.
7.

8.

9.

Møde-evaluering

Mødekalender

Punkter til næste dagsorden.



Hvordan gik mødet?



Hvad er vi gode til?



Hvad er vi mindre gode til?



Hvordan kan vi gøre det bedre?

Dejligt med tid til fordybelse i samtalen med kirkens liv og
vækst.

Jørn

Ajourføring: Menighedsrådsmøder
sidste onsdag i hver måned undtagen december, juli og august.

30. august 2017

Karin

Punkter til kommende dagsorden: 8
hverdage inden mødet.

Sammenlægning af sogne

21.30

Fælles MR den 20. september 2017

Nyt om graverhus
grønne planter i Sognehuset og tidsskiftsholdere.

10.

Eventuelt

Rengøring af Sognehus medio juli og medio august. Kun toiletter , gang , køkken og kontorer.
Sende blomst til Karin. Lene ansvarlig
Oprydning af laden i Præstegården den 5.juli kl. 16
Martin efterspørger en mixer og 2 højtalere for 2.500,- Kurt Stolt
fra Jerlev menighedsråd er behjælpelig med tilbud.

21.35

Ole Peter Mikkelsen klaverstemmer leverer et klaver til Sognehuset.

