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Bjolderup og Uge Sognes Menighedsråd
Leif Andersen (formand) Martin Holm Bangsø (Præst) Mogens Juhl Jessen (næstformand) Camilla Vejen Eriksen, Inga Waldemar, Herdis Føns,
Evald Meilandt, Janne Rasmussen, Børge Eggertsen (medarbejderrepræsentant) Irene Christensen (regnskabsfører)

Menighedsrådsmøde 0nsdag d 20. juni 2018 kl. 15:00 i Uge Sognegård
Afbud:
Indledning: Mogens

Forplejning: Børge

Dagsorden

Referat

Bemærkninger til referat fra sidste møde:

Janne skal stå som medlem af redaktionsudvalget på
hjemmesiden og andre relevante steder.

Godkendelse af dagsorden:

Orienteringsmøde tilføjes som punkt under meddelelser
fra formanden.

Punkter til drøftelse:
Meddelelser og nyt fra:
1. Formand/næstformand-Orienteringsmøde

1.

2.

2.

PræstGudstjeneste i Uge, 2.søndag el. 3.søndag?
Gudstjeneste i advendtstiden iår?

3.

Menigheds liv og vækst-

3.

4.
5.

KontaktpersonKirkeværger –

4.
5.

6.
7.

Kasserer –
Kirke og kirkegårdsudvalg-

6.
7.

Arbejdstilsyns raport
Fremtid for Kapel i Bjolderup?
- Tilbud på pillerfyr, se bilag

Orienteringsmøde bliver d. 28 oktober efter
gudstjenesten.
Høstgudstjenesten d. 16.09. flyttes til
Bjolderup, kl 10.30. Der er høstgudstjeneste i
Uge d. 9.09. kl. 14.00.
- Hver 3. søndag gældende fra d. 21.
Oktober.
- Tysk gudstjeneste d. 2. December i Uge kl.
14.00.
- Der vil være 3 gudstjenester d. 24.
December, kl. 11.00 i Bjolderup, kl. 13.30 i
Uge og kl. 15.00 i Bjolderup.
- Minus gudstjeneste d. 30 December ?
D.18. September starter Alpha kursus.
- Vi havde et godt arrangement med
konfirmanderne og deres forældre.
– Intet
Frivillig arbejdsbank drøftes. Det skal tages op
til orienteringsmødet i oktober.
- Intet
Der indkøbes to vandvogne til vanding.
Der laves tilbud til på fjernbetjening til
varmeanlægget hos Imgard.
Tilbud indhentes på maling af begge kirkedøre.
-

Der orienteres om rapportens indhold.
Det drøftes at nedlægge kapellet i
Bjolderup. Det skal i stedet bruges til nyt
fyr for kirken og præstegården.Vi søger om
tilladelse ved provstiet. Vi beder Irene
skrive ansøgningen. Der indhentes
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samtidigt nye tilbud på pillefyr, hvor den
nye løsning bruges.
8.

Præstegårdsudvalg-

-

Intet

9.

AktivitetsudvalgSct. Hans i Uge 2019?

-

Intet
Det drøftes, om vi skal slå vores sankt hans
arrangement sammen, med fire andre
foreninger, som også afholder sankt hans.
Det skal tages op igen, når vi har evalueret
dette års arrangement.
Kirkesangeren vil gerne bære slips i farver,
der passer til årets gang. Det godkendes.
Personalet har haft et godt kalendermøde.

10. Medarbejderrepræsentant-

-

Punkter til beslutning:
1.

Kapels fremtid i Bjolderup?

2.

Hvilket tilbud på pillerfyr?

3.

Digital dødsanmelderser, se bilag f. 7/6

-

Vi søger i provstiet om at nedlægge
kapellet.
- Der indhentes nye tilbud, hvor fyret både kan opvarme
kirken og præstegården.
- Godkendt

Punkter til orientering:
1.

Gennemgang af aktiviteter inden næste møde

-

Sankt hans d. 23. Juli, kl. 19.00 i Uge.

2.

Evaluering af arrangementer siden sidst:

-

Intet

3.

Udvalgs kommende mødedatoer:
Kirke og Kirkegårds - udvalg
Præstegårds -”Aktivitets -”Radaktions -”-

12. september
7. august, kl. 09.00
1. august, kl. 10.00-12.00

4.

Dato for kommende møde:
Indleder: Inga

Onsdag d. 15. augusr kl. 16:00
Forplejning: Børge

5.

Eventuelt:

-

Der mangler besked på telefonsvaren om,
hvor man skal henvende sig hvis præsten
er væk.

Ref.: Camilla Vejen Eriksen
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Underskrifter:

____________

_____________

Leif Andersen

Mogens Juhl Jessen

_________________

___________________

Inga Waldemar

Herdis Føns

__________________

___________________

Janne Rasmussen

Evald Meilandt

__________________

____________________

Camillia Eriksen

Martin Holm Bangsø
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