Sønderholm den 29. feb. 2014.
Referat af fælles MR-møde
for Sønderholm-Frejlev menighedsråd
torsdag den 5. februar 2015
kl. 19.00
i Sønderholm Sognegård

Bemærk:

17.00 – 18.30:

Møder i de enkelte menighedsråd

18.30 - 19.00:

Fælles spisning

19.00 – senest 21.00

Fælles menighedsrådsmøde

Deltagere: Per, Povl, Jørn, Bodil, Sussie, Margit, Ruth, Annette, Klara, Bjarne, Karner, Sven
og Hanna
Afbud fra Helle, Ellen, Anni og Inger
1. Velkomst ved formændene
• Per og Karner bød velkommen.
2. Godkendelse af dagsorden og mødereferat fra sidste fællesmøde
• Godkendt
3. Nytårskur
• Positiv evaluering; så vi fortsætter med at holde nytårskur i stedet for julefrokost.
4. Datoer for fællesmøder i 2015 –
• Tidligere udsendt forslag taget til efterretning.
5. Byggesag i Frejlev –
skrider frem efter planen, forventes afsluttet ca. 1. maj. Indvielse holdes i uge 38.
6. Til behandling fra præsterne
• Påskens gudstjenestetider – særligt skærtorsdag, hvor det var oppe på mødet i
Sønderholm, om man skulle lave en aftengudstjeneste.
o Der afholdes fælles gudstjeneste i Sønderholm skærtorsdag kl. 17 med
efterfølgende spisning – tilmelding til mad.
o Langfredag bliver der ”alm.” gudstjeneste i begge kirker.
• Tidspunkt for nytårsgudstjenesterne (tidligere?) –
o Kl. 14 og 15.30
• Konfirmationernes placering (samlet på én weekend eller over flere?)
o Vi bibeholder konfirmationer på én weekend, men i år kun fredag og lørdag,
da der ikke er en C-klasse. Der afholdes en fælles ”alm.” gudstjeneste

•
•

•

•

søndag.
Godkendelse af gudstjenesteplan, med hvad vi aftaler for påsken.
o Godkendt og aftalt, se ovenfor.
Ansøgninger til fællesmødet, skal være efter retningslinjerne (forretningsorden) –
o vi indstiller til menighedsrådene, at forslag til procedure vedtages. Forslaget
medfølger som bilag. Det bemærkes, at fællesmøderne ikke kan beslutte at
afholde udgifter. Det kan kun det enkelte råd, som er budgetansvarligt.
Budgetmøde eller visionsmøde? – hvad vil vi med et ”visionsmøde”? –
o Udvalget består af Sven, Povl, Karner og Ruth. Ny mødedato aftales efter
mødet og udsendes.
Minikonfirmandundervisningen fra efteråret – hvad gør vi? Skal vi have en ekstern
underviser?
o Vi har fire hold, og Sussie tager de to af dem. De andre to må der findes en
underviser til; sendes videre til budgetudvalget. Det bemærkes, at
spørgsmålet har været forelagt provsten, som har tilkendegivet, at der må
findes en ekstern underviser

7. Nyt fra fællesudvalgene
• Husk at udsende referater af udvalgsmøderne til alle!
8. Eventuelt
• Tilskud til FDF tages med på næste menighedsrådsmøde, efter vi har set et
regnskab.
• Info om link til kvalitetsbeskrivelse og praktisk håndbog på hjemmesiden under
Sønderholm Kirkegård. Ønskes det også af Frejlev?
• Der er lagt en søgefunktion på hjemmesiden – på forsiden i venstremenuen.
• Der linkes på hjemmesiden til Forbrugerstyrelsens vejledning om begravelser.
Referent
Hanna Kristensen

