Sønderholm d. 21/3 2012

Referat af menighedsrådsmøde
torsdag den 29. marts 2012 (aprilmødet)
i Sønderholm Sognegård
Afbud fra Pia og Bo
1. Mulighed for røddernes input – Sussie
 Oplæg om gudstjenesteudvalg, hvor vi i frimodighed kan snakke om, hvordan vi kan gøre
gudstjenesten mere menneskelig.
2. Godkendelse af dagsorden
 Dagsorden godkendt
 Ekstra punkt – byfestkaffe, efter punkt 8
3. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
 Referat godkendt og underskrevet
4. Nyt fra næstformanden (afbud fra formanden)
 Tove takker for gaven til sin fødselsdag.
5. Ansøgning om støtte fra Stiftsudvalget for Folkekirkens Mission
 Bevilget
6. Lyd i kirke og sognegård, status
 Der er aftalt møde med Lennart Funch fra North Star den 10. april kl. 12.
 Anni har samlet op på de klagepunkter, der ligger i forhold til lyden i kirken.
7. Messehagel, status
 Vi har i udvalget besluttet at indstille, at vi fortsætter samarbejdet med Estrid Maria
Eriksen. Hun kommer søndag den 15. april, hvor vi kan aftale nærmere omkring projektet
med den nye violette messehagel, vi ønsker os færdig til 1. søndag i advent. Rådet
tilsluttede sig udvalgets indstilling.
8. Løvfaldsfestival (7. oktober)
 Nu omdøbt til løvfaldsfest
 Gudstjeneste starter kl. 11
 De forskellige foreninger/institutioner går engageret ind i opgaven.



Sussie tager kontakt til Christian for at høre, hvad han har brugt af tid, og hvor mange
timer, han vurderer, han skal bruge fremover.
 Indkøb ikke de billigste pavilloner fra Harald Nyborg.
A. Byfestkaffe 9. juni kl. 10
 Skak og Per står for kaffe og rundstykker, Mette assisterer. Bo og Pia må gerne deltage!
9. Nyt fra kirkeværgen, herunder syn af kirke, kirkegård og sognegård
 Der skal gøres noget ved varmen i sognegården
 Ønske om fliser i stedet for bunddække ved udgang til plæne fra sognegård.
10. Prioritering af opgaver i 2012 samt ønsker til budget 2013
 Bedre forhold til lyd og billede i den store sal i sognegården –må med på mødet med North
Star.
 Digitalt kirkegårdskort, ca. 50.000
 Margit vil gerne have 2.500 til noder.
11. Kirkekaffe – sommerpause, eller kan vi stille hver søndag?
 Vi vil gerne lave kaffe! Mette, Hanna, Jørn/Anni melder sig til en gang hver.
12. Nyt fra præsterne
 Fodboldbord ikke indkøbt endnu. Sussie sørger for det.
 Nyt hold minikonfirmander er i gang i Sønderholm.
 Se kirkernes side på Facebook: Sønderholm-Frejlev-Kirker
 Sussie indkøber kasser til konfirmanderne.
 Jørn orienterede om, at næste år bliver konfirmandundervisningen sikkert på samme måde
som i år. Dvs. at et hold bliver undervist her i sognegården.
13. Nyt fra kontaktpersonen, herunder ferieplan
 Alle medarbejderne i Sønderholm er nu kommet ind under en overenskomst.
14. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
 Medarbejderne havde en rigtig hyggelig bowlingaften i tirsdags og takker menighedsrådene for
velvillig opbakning.

15. Nyt fra udvalgene
 Vi vil gerne have en emneaften eller evt. en søndag efter gudstjeneste, hvor vi kan
diskutere, hvordan kirkegården skal se ud/fungere fremover. Jørn og Anni vil prøve at finde
en oplægsholder.
 Der har været BUK-udvalgsmøde. Referat følger.
 Der er møde i præstegårdsudvalget den 11. april kl. 16.45.
16. Eventuelt
 Der er kommet vejkirkefoldere.
Referent
Hanna Kristensen

