Frejlev 8. november 2016

Referat af fælles MR-møde
for Sønderholm og Frejlev menighedsråd
tirsdag den 8. november kl. 19.00
i Frejlev Kirkecenter
Til stede: Helle, Jørn, Sussie, Ruth, Annette, Bjarne, Jonna, Bodil, Hanna, Inger, Povl, Annee,
Per
Afbud fra Klara og Karner
Dagsorden for fællesmødet (det sidste fællesmøde i denne valgperiode):
1. Velkomst ved formændene
l Bjarne bød velkommen og hilste fra Karner. Bjarne tager en hilsen med tilbage til
ham fra mødedeltagerne. Per bød også velkommen til periodens sidste
fællesmøde.
2. Godkendelse af dagsorden og mødereferat fra sidste fællesmøde
l Godkendt med tilføjelse af underpunkt til punkt 6 om FDF
l Tilføjelse af punkt under punkt 5 om opsætning af plakater.
3. Ny dato for fælles frokost for afgående og nye menighedsråd ??
Tidligere er 20/11 2016 besluttet til ’Goddag og farvel arrangement’
l Ny dato er torsdag 19.1.2017 med lokale møder kl. 17 og nytårskur for
nye/gamle rødder samt ansatte kl. 19 i Sønderholm. Ruth og Bodil står for
arrangementet.
4. Præstegårdsudvalgsmøde (referat v. Per U.)
l På Sønderholms møde i aften blev det oplyst, at de penge, Frejlev måtte have
tilbage 31.12.2016, bliver brugt til det planlagte vedligehold af præsteboligen.
Dette er resultatet af udvalgsmøde 27. oktober 2016. Fællesmødet blev
suspenderet, så Frejlev fik mulighed for at diskutere punktet, der stod på deres
dagsorden, men ikke blev afgjort der.
l Mødet blev genoptaget, og Frejlev har meddelt, at hvis der ved årets udgang er et
beløb til rådighed op til det beløb, der er på tale, kr. 36.794, vedtages beløbet
overført til det planlagte vedligehold.

5. Nyt fra præsterne
l Konfirmandudflugt på torsdag mangler hjælpere.
l Jørn har fået bevilget 3 mdr. studieorlov i 2017. Tidspunktet er ikke fastsat
endnu (aftales med provsten)
l Gudstjenestelisten hen over julen (udsendt fra Sussie 02/11 2016) - Sussie tager
skolernes julegudstjenester i Frejlev. Jørn tager dem i Sønderholm.
l Opsætning af plakater om spaghettigudstjeneste i Frejlev – Opgaven er fordelt.
6. Nyt fra fællesudvalgene
l FDF. Takkekort fra FDF-leder Christian Jødal for opmærksomhed til deres
bryllup. FDF foreslår friluftsgudtsjenesten afholdt på Ryhøj hvert andet år. De
syntes, årets friluftsgudstjeneste ved kirken var fin.
7. Eventuelt
l
Referent
Hanna Kristensen

