Frejlev den 7. november 2013

Referat fra fælles MR-møde
for Sønderholm-Frejlev menighedsråd
tirsdag den 5. november 2013
kl. 19.45- 21.00
i Frejlev Kirkecenter.

Dagsorden for fællesmødet:
1.

Velkomst ved formændene
Karner Nøhr bød Poul Thomsen, Sønderholm og Annette Gravesen, Frejlev
velkommen til deres første fællesmøde.
Per Ulrik bød også velkommen.

2.

Meddelelser fra Præsterne.
Portræt udsendelse..TV-optagelse med Sussie Foged i Frejlev Kirke optages den
26. november og sendes 4. søndag i advent. Margit Mühlbach og Theresa
Lundquist laver musik til udsendelsen.
Orientering om Bibelselskabets 200 års jubilæum.
Børne/unge arbejdet. Stor tilslutning til minikonfirmander og halloweengudstjeneste.
Karner Nøhr kom med input om, at gudstjenester kan ligge på andre tidspunkter
end søndage, f.eks. eftermiddage /hverdagsaftener. Stillegudstjenester.
Forslaget tages op på næste fællesmøde, om aktivitetsudvalget skal arbejde videre
med det.

3.

Godkendelse af dagsorden og af mødereferat fra sidste fællesmøde
Referatet blev godkendt.

4.

PR (kirkebladsudvalg) og aktivitetsudvalg (se bilag).
Aftalen er kommet på plads, at Kirkebladet udkommer 3 gange om året.
Ændringer af deadlines kan medføre uforudsete udfordringer, men det må vi tage
hen af vejen.
Miniudvalg i aktivitetsudvalg holdt møde for at ændre strukturen i aktivitetsudvalget.
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Det lille udvalg skal lave en kvartalsoversigt over aktiviteter og forberedende
arbejde til det store aktivitetsudvalg. Se fremsendte bilag.
Aktivitetsudvalget indkaldes til møde i det nye år.
Karner Nøhr foreslog, at vi kigger ud over vore egne sognegrænser og lader os
inspirere udefra.
5.

Personale-samarbejde Sønderholm-Frejlev
Per Ulrik foreslog, at der skal nedsættes et udvalg, som arbejder videre med
samarbejdet. Forslaget går ud på, at graverne, kontaktpersonerne, præsterne og
formændene nedsættes i udvalget. Det blev vedtaget.
Provsten appellerer til, at vi inddrager Nørholms organist som afløser. Især som
ferieafløser og i hverdagene.

6.

Eventuelle økonomi-justeringer inden nytår
Ruth foreslog, at kasserer og formændene mødes og gennemgår fordelingsnøglen.
Ruth indkalder til møde.

7.

Sønderholms kommende mr-valg om et år
Tanker om sammenlægning/pastoratsråd?
Per Ulrik kom med forskellige tanker om udviklingen fremover.
Skal vi have et pastoratsråd? Fusion af menighedsrådene. Der var flere
kommentarer hertil. Annette Højmann foreslog, at der afholdes et fællesmøde, hvor
det er det eneste, der debateres. Formændene og Annette H. laver en indkaldelse.

8.

Fælles mødedatoer for det kommende år
Det aftales, at der næste afholdes fællesmøder hver 2. måned. Første gang 9.
januar i Sønderholm kl. 17.30. Mødeoversigt fremsendes. Ruth laver udkast.

9.

Fælles julefrokost
Udvalget sender en invitation snarest. Den skal holdes i januar.

10.

Eventuelt
Margit spurgte om det er OK, at vi tilsluttes Kodas abonnementsordning.
Det gør vi.
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Til stede var: Karner Nøhr, Per Ulrik, Bjarne Bang-Schnack, Sven Poulsen, Povl Thomsen,
Jørn Ravnkilde, Jørn Skøtt Andersen, Lene Bilde Thomsen, Margit Mühlbach, Hanna Mie
Kristensen, Annette Gravesen, Annette Højmand, Sussie Foged, Inger Strauss, Bodil
Elkjær og Ruth Christensen.

3

