Sønderholm 8. september 2016

Referat af fælles MR-møde
for Sønderholm-Frejlev menighedsråd
torsdag den 8. september kl. 19.00
i Sønderholm Sognegård
Afbud fra Helle, Ruth og Jonna
Dagsorden for fællesmødet:
1. Velkomst ved formændene
2. Godkendelse af dagsorden og mødereferat fra sidste fællesmøde
• Dagsorden og mødereferat fra sidste fællesmøde godkendt
3. Ansøgning om støtte til Kamillus – se vedhæftede bilag
• Støtte ikke bevilget
4. Støtte til Danske Sømands- og Udlandskirker? se mail udsendt af Jørn 1.
september
• Vi støtter allerede gennem medlemskab vedtaget på møde i marts.
5. Orientering om orienterings- og opstillingsmøderne
• Provstiet har sørget for fire sider i denne uges udgave af Nibe Avis.
• Der er ophængt plakater i sognene, og der bliver annonceret på Facebook samt på
kirkernes hjemmeside.
• Der sendes en udsendelse om valget fra Frejlev på Tv2/Nord kl. 18 på søndag.
Hanna prøver at lægge link til udsendelsen på Facebook og hjemmeside.
• Bjarne sender pdf-fil med kandidatlisten til Hanna til hjemmesiden.
6. Nyt fra præsterne
• Gudstjenestelisten er ændret for 1. søndag i advent. Der laves i Frejlev et
arrangement i samarbejde med samrådet/FDF/Kastaniegaarden med
familiegudstjeneste, juletræstænding, fakkeltog mv.
• Konfirmationsundervisningen starter i næste uge. Der bliver konfirmandudflugt til
Viborg med besøg på Skovgårdsmuseet og i Viborg Domkirke.

•

Kathrine er nu ansat som underviser af minikonfirmanderne.

7. Mailservice v. Hanna – se vedhæftede bilag
• Vi vælger løsningen med One.com. Hanna sørger for at overføre domænerne.
8. Nyt fra fællesudvalgene, herunder valgudvalg og præstegårdsudvalg
• Forpagtningen er nu på plads. Der er nogle udfordringer tilbage, som Bjarne tager
sig af.
• Som formand for præstegårdsudvalget sørger Sven for at fremsende en kurv til
Helge Niss med tak for samarbejdet gennem årene.
• Aktivitetsudvalget har lavet et forårsprogram, der er ved at blive aftalt med
foredragsholdere m.fl.
9. Eventuelt
Referent/
Hanna Kristensen

