-

- Røddernes input – Pia
Vi synger Guds fred

-

- Godkendelse af dagsorden
Godkendt

-

- Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
Godkendt og underskrevet

-

-

-

- Nyt fra formanden
Vejkirker – Anni tager det med på kalendermøde med de øvrige medarbejdere, hvor vi drøfter
ordlyden mht. besøg i Sønderholm kirke.
Kirkefondet, tilbud om lokal kirkeudvikling
Reklame fra Løgumkloster Højskole.
- Opfølgning på menighedsmødet – hvad skal vi arbejde videre med?
Gudrun: vil gerne arbejde med en frivilligliste. Personer der gerne vil hjælpe med fx kaffe, spaghetti
eller andre arrangementer. Derudover vil Gudrun gerne arbejde med styrkelse af salmesangen og fx
pilgrimsvandring.
Pia: Vil også gerne arbejde med fx kirkemaraton el. lign.
Sussie foreslår også en gudstjeneste ”Krop og sjæl”, i samarbejde med motionsforening og måske
konfirmander. Med vandring afsluttende med mere stille eller meditativ gudstjeneste.
Skak: Vil gerne arbejde for en alternativ plænebegravelsesplads , a la park/skov begravelse.
Udvidelse af ”høstgudstjeneste”, så det blev et høstarrangement med byens foreninger. Hvor vi laver
æblemost, æbletærter og kastanjedyr. Laver kunst med blade og hvad vi ellers kan finde på. Hygger,
fejrer gudstjeneste sammen og spiser dejlig frokost. Sussie vil gerne være idemager og præst på det,
men ikke tovholder og arrangør. Kunne man evt. hyre en eventmager til at arrangere det? Måske
Christian Jødal? Pia spørger om det er noget han vil påtage sig.
Per: Morgenmad til byfesten, kan det udvides med gudstjeneste/andagt på pladsen? Var det noget for
Jørn?
Mette: Salmeaften eller salmegudstjeneste, for at lære flere og nyere salmer.
Sussie: vil gerne udvide/styrke det allerede gode samarbejde med byens foreninger og institutioner.
Anni: Flere frivillige og lægfolks medvirken ved gudstjenester.
- Høringssvar vedr. provstestillingen og provstiets funktion
Vi drøftede betænkningen og besluttede ikke at indsende høringssvar. Vi tilslutter os de spørgsmål
Præsteforeningen stiller.

-

- Punkter til fælles menighedsrådsmøde i februar - 2. februar i Frejlev kl. ?
Gudstjenestetidspunkter, valg og fælles budgetønsker.
Hjemmeside: hvem gør hvad? Hvem er ansvarlig for hvilke sider?
Principiel drøftelse af at større arrangementer ikke ligger samme dag i kirkeåret. Hvilket signal sender
vi, når vi laver to store arrangementer samme dag i pastoratet? Og hvad har vi resurser til?

-

- Messehageludvalg
Møde den 19. januar kl. 10, evt. hos Hanna?

-

- Ansøgning fra Anni om deltagelse i kirkegårdskonference
Bevilget

-

- Lyd i sognegården
Udsat til marts måned
Bas i kirken bestilles i år

-

- Nyt fra præsterne
Minikonfirmander starter i marts måned og afslutter 2. pinsedag med familiegudstjeneste. Sussie ved
pt. Ikke hvilken ugedag det bliver.

-

- Fastelavn
Ella er på igen i år. Menighedsrådet betaler i lighed med tidligere forplejning mm. Skak aftaler med
Anne Jochumsen, at borgerforeningen står for tønder, indkøb af kager mm.

-

- Sogneindsamling d. 4. marts
Næste år behøver vi måske ikke have gudstjenester samme tidspunkt i begge kirker.
Jette og Per vil købe ind til frokost. Skak og Mette vil gerne samle ind.

-

- Pinse
Vi aftaler det praktiske senere. Ellers gør vi som ”vi plejer”.

-

-

-

- Nyt fra kassereren
Revisionsprotokollatet blev underskrevet
Vi underskriver ”Bilag til regnskabsinstruks”
Gudrun har anmodet provstiet om at sognet får udbetalt ”overskuddet” (kr. 60.000) efter betaling for
reparation af kvadrene på sydsiden af kirken, men har ikke fået respons på ansøgningen. En evt.
bevilling skal bruges til forsatsruder i sognegården.
Gudrun har anmodet Etisk Råd om et tilskud til Jørgen Carlsens honorar for sogneaften i november.
Tilskuddet er blevet bevilget (kr. 3.000).
Vi benytter fordelingsnøglens pkt. 1020/1025 (materialer til mini- og konfirmander).
- Nyt fra kirkeværgen
Kirkeværgen var fraværende, men Anni orienterede om at der har været stormskade på sydsiden af
tårnets tag. Elkjær har repareret skaden nødtørftigt og udbedrer den permanent snarest.
- Nyt fra kontaktpersonen
- Margit starter på fuld tid 9. januar.
- Funktionsbeskrivelserne koordineres mellem Sønderholms og Frejlevs personale.

-

-

Nyt fra medarbejderrepræsentanten
Intet

- Nyt fra udvalgene
- Valgbestyrelsen afholder 1. møde 15.02.12. Pia indkalder.
- Kulturudvalg: forårets sogneaftner er klar, gode ideer til efteråret modtages med tak.
- evt.
Menighedsrådsudflugt 3. juni, starter med gudstjeneste kl. 9.00 – Sønderholm arrangerer.
Flot artikel om Theresas medvirken i DR Kirken på www.aalborgstift.dk
Provstiarrangement 28.03.12 med Niels Henrik Arendt.

