Næsbjerg menighedsrådDato:

Blad nr :
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2015
Konfirmandstuen kl 17 (kl. 16.30 ser vi på opsætning af storskærm)
Mødedeltagere:

Bente Sørensen
Per Andersen
Bjarne Hestbech

Gurli Ladefoged
Marianne Lesner
Niels Ove Andersen

Afbud: Vera Bruun
Else Marie Jørgensen
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
herunder: indkommet post
2. Økonomi

Beslutning
Godkendt

3. Ny anordning om minikonfirmander
og forløb 2015

4. Babysalmesang forår 2015

Forløbet fordoblet. Derfor mere betaling.
3 eftermiddage i hver af ugerne 5 som 6.
Afslutning 4. februar med en bugtaler, der laver en
forestilling i kirken om påsken. Pris ca. 5.000 kr.
Bevilget af MR.
Start uge 9. Fælles afslutning i Øse d. 18. april kl. 10.00.

5. Kloke og klokketårn
- godkendelse af det videre forløb
(bilag forventes udsendt inden mødet)
- Valg af inskriptioner til klokken
(bilag er udsendt)

Med få ændringer sendes ansøgning videre til provstiet.
Augustinusfonden søges.
Fast inskription: ”Støbt til Næsbjerg Kirke år 2015 af----”
Fri inskription: ”Lovsynger Herren min mund og mit indre”

6. Kontaktperson
- De nye blanketter, er de taget i brug?
7. Nyt fra udvalg
7.1 Kirke-og kirkegårdsudvalg

7.2. Præstegårdsudvalg
7.3 Mødeudvalg
sogneaftner (annoncering,
fakturaer, praktisk arbejde osv.)
7.4. Kirkeblad
7.5 Hjemmeside
8. Salmemaraton
9. Spaghettigudstjenester
10. Afholdte arrangementer
- Menighedsmødet 23.11
- Julemånedens gudstjeenester

Intet nyt

Nye blanketter er sendt til Vera. Ruth aftaler med Vera.
1. Møde med provstiet i sidste uge. Nyt graverprogram på
næste års budget.
Nøgler til konfirmandstuen: Nøglesystemet fra Kirkehuset
udbygges så B-nøgler giver adgang til konfirmandstue og
kontoret og D-nøgler giver adgang til hele huset (incl.
graverfaciliteter) Øse og Næsbjerg MR får B-nøgler.
2. Der skal vælges ny formand efter Niels Justesen.
3. Vera er koordinator for frivillige til at lave kaffe til
sogneaftenerne..
4. Kirkebladsmøde i aften d. 13. januar.
5. Bjarne modtager stof.
Finn aftaler med de ansatte ang. salmemaraton i Øse og
Næsbjerg
Afslutning onsdag d. 4. februar. Gurli står for maden
sammen med hjælpere.
60 fremmødte til indvielsen af konfirmandstuen 20/11
Kun nogle af kirkens medarbejdere deltog i
menighedsmødet.
Julens gudstjenester godt besøgt.
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11. Kommende arrangementer
- Fællesmøde den 27. i Næsbjerg
- Fyraftensmøde 29. januar.
(Bilag 1)
- Kursusdag i Sædden kirke 31/1
(vedhæftet)
- Konfirmandgudstjeneste 1/2
- Møde med Lone Hertz d. 24.
februar

- sogneindsamling 8. marts
12. Fælesmødet med Øse, punkter til
dagsorden

13. Eventuelt

Referent. Gurli Ladefoged

Næsbjerg den
Underskrifter

/

13. januar
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2015
Fyraftensmøde for kasserer, formand og kontaktperson
Tilmelding til kursusdag i Sædding. Bente tilmelder
Niels Ove står for kaffe og kage til
konfirmandgudstjenesten.
Der bliver stolerækker. Max 240. Reservation af pladser kan
ske til Bjarne. Kaffe ved ”tag-selv-borde” i pausen. Vi
forsøger at få prisen ned på 50 kr. Bjarne forhandler med
Bente Pallesen.
Bjarne sørger for annoncering. Kontakter Charlotte Locht.
Hanne har fundet 7 indsamlere. Der serveres kaffe og kage
i konfirmandstuen til indsamlere og ledere
Punkter:
- Juletræslys.
- Julefrokost.
- Mariannes jubilæum.
- Studietur.(Øse arrangerer).
- Antallet af fællesmøder
- Højtaleranlægget i Næsbjerg Kirke ikke optimalt.
Firmaet kontaktes. Evt. sammen med Øse
- Køb af kamera. Per undersøger. Pris ca. kr.2000,- Skilt på toilettet: ”Lyset slukkes automatisk”

