Referat fra Orienteringsmøde den 9. juni 2020 i Bjolderup Forsamlingshus

20 deltagere
Mogens bød velkommen.
Dirigent: Evald
Mogens aflagde ”Formandens beretning”.
Ole er pr. den 1 aug 2020 ansat som organist i stedet for Annette. Annette bliver heldigvis som bl.a.
kirketjener indtil vi finder en ny. Børge stopper til sin 75 års fødselsdag næste år. Anette og ham vil deles
om opgaven indtil da.

Inga aflagde beretning fra præstegårdsudvalget.
Den nye præstegård i Bjolderup er klar til overtagelse og indflytning 1. juli. Åbent hus er søndag den 14. juni
efter gudstjenesten. Alterna Huse har bygget den nye præstegård.
Præstegården i Uge er sat til salg.
Leif fortalte om det at være ”kontaktperson”.
Som kontaktperson har man personaleansvar for de ansatte medarbejdere. (minus præst)
Evald aflagde beretning fra ”Kirke og kirkegårdsudvalget”
Der har bl.a. været gennemgået hvilke gravsten, der er bevaringsværdige.
Mange gravsteder er blevet nedlagt og udlagt i græs.
Der er søgt om at lave børne- og cafehjørne i Uge kirke. Der vil blive fjernet et par bænke, og tilladelsen er
givet.
Uge kirke er blevet reparationskalket indvendigt.
Der afholdes møde 4 gange årligt.
Evald aflagde beretning fra ”Aktivitetsudvalget”
Der har været afholdt mange spændende aktiviteter. Tak for hjælpen til de frivillige, som har hjulpet i
forbindelse med bl.a. spaghettigudstjenester.
Hold øje med kirkens hjemmeside, ”Kimen” og Tinglev Ugeblad hvor datoer for de kommende
arrangementer slås op.
Martin:
Det var en ny og anderledes oplevelse at afholde gudstjeneste via Youtube og via internettet, som blev til
virkelighed under Covid19 krisen. Det er også dejlig igen at få lov at holde gudstjeneste i kirken.
Det er en god flok minikonfirmander – ca. 20 som har deltaget.
Plejehjem har Martin ikke måtte besøge, men håber på, at det snart åbnes igen.
Martin glæder sig til at flytte ind i den nye præstegård.

Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd blev drøftet.
”Menighedens liv og vækst” – vi skal skabe nogle rammer, der skaber liv og vækst. Børnehjørne etableres,
så nye børnefamilier måske også bliver tiltrukket.
Sognegård – hvor skal den placeres?
Det blev drøftet om menighedsrådets medlemmer på skift skal stå klar til at byde velkommen i kirken?
Umiddelbart ikke den store betydning.
Der er opsat bænke på begge kirkegårde. Det blev drøftet, om der er er behov for flere bænke.
Bliver Kimen læst – ja – og menigheden vil gerne fortsat have en trykt udgave.
Der annonceres i Tinglev Ugeblad – skal det fortsætte? Ja, det er der stemning for.
Input:
Børnetaskerne bør være mere synlige i kirken.
Donation fra Boet efter Marga og Sven Tarp til Bjolderup kirke, som skal gå til udsmykning af kirken.
Forslag:
Nye stjerner til juletræet
Nyt altertæppe
Evt. belysning ved den nye sognegård
Varmeanlæg til Bjolderup Kirke
Der er store olieudgifter for at varme kirken op. Der arbejdes på forskellige mulige løsninger, som er bedre
og billiger. Intet er vedtaget, og skal endvidere først godkendes af provstiet.
Ny sognegård
Det blev drøftet, om der skal bygges en sognegård i Bjolderup i fremtiden. Evt. placering ved Bjolderup
kirke blev drøftet.
Café (formiddagscafé)
Det blev drøftet om der er behov for ovenstående. Der findes allerede en seniorforening i Bolderslev, hvor
de mødes og hygger.
Forslag – der bør være et indslag. Foredrag, banko, film, strikke, puslespil eller lign.
Kunne man evt. lave et alternativt i Uge – f.eks. aftengudstjeneste?
Regnskab
Regnskab blev gennemgået.
Tak til Inga og Irene for at styre økonomien med ”hård” hånd
Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling til menighedsrådsvalg
15. september afholdes valgforsamling.
Det nye menighedsråd offentliggøres efter valgforsamlingen.
Er der interesserede? Der skal bruges 5 nye kandidater til det nye menighedsråd.

Referent: Janne Rasmussen, Næstformand

