Ark.12082020

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

Menighedsrådsmøde onsdag den 12. august kl 18.00 i Uge præstegård.
Afbud: Martin
Indledning:
Irene

Forplejning: Irene

O=Orientering, B= Beslutning, D= Diskution

Dagsorden
Bemærkninger til referat fra sidste møde:

Godkendelse af dagsorden:

Referat
Bemærkning til punkt 5 – vikarservice hjalp med
kantopretning.
Referatet blev godkendt.
Dagsorden blev godkendt.

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

Nyt format af KIMEN. (O,D,B).
Det blev besluttet at Kimen fremover, af
besparelsesmæssige årsager ikke fortsætter som et
selvstændigt blad, men kommer til at være midt i
”Aktivitetsbladet”, så der fremover kun er ét blad.
Der bør skrives på kirkens hjemmeside, at der sker en
ændring. Samt evt. på forsiden af Aktivitetsbladet, at
der nu er en ny opsætning. Gældende fra 2021.
Budgetsamråd i provstiet den 25. august. Der er
formøde den 13. august kl. 19.00.
Landemode tilmelding den 25. august. Afholdes den 4.
september.
Valgforsamling den 15. september i Bolderslev forsamlingshus kl. 19.00.
Nye datoer for næste menighedsrådsmøder:
Tirsdag den 29. september kl. 16.00.
Onsdag den 28. oktober kl. 16.00.
Onsdag den 18. november kl. 16.00.

2.

Præst-

Martin er sygemeldt.

3.

Menigheds liv og vækst-

Menighedsrådsvalget er vigtigt. Det ligger det
nuværende menighedsråd på sinde, at få videregivet
ansvaret til nye interesserede medlemmer, og heldigvis
genopstiller 2 fra det nuværende menighedsråd.
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Interesserede kandidater kan henvende sig hos Mogens,
formand for MR.
”Besøgsvenner” blev kort drøftet.
Konfirmationsbilledet bliver fra 2020 sponsoreret af
Kirken.
Udflugt for de ældre forsøges gennemført. Irene
arrangerer.
4.

Kontaktperson-

Diverse kommende aktiviteter i kirken blev drøftet.

5.

Kirkeværger Bjolderup –

Placering af kirkenøgle blev drøftet. Der laves en
ekstranøgle til bedemand.
Teaktræsparkbænke står i Uge. Det skal besluttes, hvad
der skal ske med dem.

6.

Kirkeværger Uge –

Intet.

7.

Kasserer / regnskabsføre–

Kvartalsrapport blev gennemgået og godkendt.
Det godkendes et køb af robotplæneklipper til Bjolderup
Præstegårdspark.

8.

Kirke og kirkegårdsudvalg –

Varmestyring. 28. august kommer Poul, varmeekspert i
folkekirken og gennemgår varmeanlæg i Bjolderup
sammen med Evald.
Hækklippere skal indkøbes.
Martin får sovesofa.

9.

Præstegårdsudvalg

10. Aktivitetsudvalg-

11. Medarbejderrepræsentant-

Salg Uge Præstegård ? Afventer svar fra Provstiet.
Endelig godkendelse af forpagtningskontrakt afventes
fra provstiet.
Indflytningssyn i den nye præstegård blev foretaget af
provstiet den 12. august.
Der er punkter som skal udbedres af Alterna huse.
Anker fra provstiet udfærdiger referat fra dagens møde.
Han fungerer som synsmand.
Kontoret skal møbleres. Irene og Inga sørger for indkøb i
samarbejde med Martin.
Haveredskaber skal indkøbes.
Den kirkelige genforening 29. oktober kl. 19.00 I
Bolderslev missionshus – foredrag.
1.oktober sangeftermiddag i Bolderslev
Friluftsgudstjeneste den 30. august aflyses.
20. september høstgudstjeneste i Uge
27. september høstgudstjeneste i Bjolderup
6. december synges julen ind i Uge v. Adhoc kor
26. november i Bjolderup Sønderjysk Pigekor
23. oktober spagettigudstjeneste i Uge
Alt under forudsætning af, at der må afholdes
arrangementer pga. COVID-19.
Forespørgsel fra en gravstedsejer om beplantning
blev drøftet. Undersøges, og menighedsrådet
vender tilbage med svar. Behandles på næste MR
møde.

2

I forbindelse med ferie for kirketjener, vil graverne
gerne vikariere, men vil gerne varsles i så god tid
som muligt.
På kirkens hjemmeside og sogn.dk skal anføres
hvem der er kirketjener.
Husk at give vikarierende præster besked om
bekendtgørelser gennem kirketjeneren.

Punkter til beslutning:

Punkter til orientering:
1.
2.
3.

Evaluering af arrangementer siden sidst:

4.

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

5.
6.

-”-”-

Dato for kommende M.R.s møde:
Indleder: Mogens
Forplejning: Anette

7.

Der har ikke være nogle arrangementer.

1.september 2020
Besluttes når referat er modtaget fra Anker. Inga
indkalder.
23. oktober 2020

29. september kl. 16.00 i Uge præstegård

Eventuelt:

Ref.: Janne Rasmussen
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Underskrifter:

____________

_____________

Mogens Juhl Jessen

Leif Andersen

_________________

___________________

Inga Waldemar

Herdis Føns

__________________

___________________

Janne Rasmussen

Evald Meilandt

__________________

____________________

Camillia Eriksen

Martin Holm Bangsø
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