Næsbjerg menighedsrådDato:
Varde provsti
Sognekode 8911

12. januar

Blad nr :
Formandens initialer:

2016

Konfirmandstuen kl 17 (Spisning 18.15 og fællesmøde kl. 19)
Mødedeltagere:

Ruth Hofmann
Bente Sørensen
Else Marie Jørgensen
Bjarne Hestbech

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
herunder: indkommet post
2. Økonomi
2.1. anskaffelse af Brandsoft
kirkegårdsmodul:
tilbud kr. 11.605,- excl. moms

3. Kirke-og kirkegård
Vedligeholdelse og ændringer på
kirkegården
- Flytning af flagstang
- Opretning af græsplæner (5 stk.)
- Ændring af rododendronbedet
nærmest springvandet til bøgekasse
4. Møde for præster og formænd 13.
januar
- Friluftsgudstjeneste i Tambours Have
- kirkegårdsvandringer i Gl.Helle (bilag
1 vedhæftet)
5. Klokke og klokketårn
- orientering om det videre forløb
(se brev af 4. jan. fra Hans Lund)
6. Kontaktperson
7. Nyt fra udvalg
7.1 Minikonfirmander
7.2. Præstegårdsudvalg

7.3 Mødeudvalg
7.4. Kirkeblad
7.5 Hjemmeside

Vera Bruun
Gurli Ladefoged
Marianne Lesner
Niels Ove Andersen
Beslutning
Dagsorden godkendt. Uddeling af post.

2.1. Der blev besluttet, at anskaffe Brandsoft
kirkegårdsmodul, som skal erstatte den nuværende, da
denne udgår. (På kirkegårdsmodulet er hele kirkegården
ført ind).
2.2. Vi har kort til Brugsen; det vil sige, at den, der køber
ind, skal aflevere underskreven kassebon med besked om,
hvad, der er købt ind til.
Opretning af græsplæner bevilges nu.
Vi venter med at tage stilling til flytning af flagstang, og
ændring af rododendronbedet til førstkommende
kirkesyn.

Friluftsgudstjenesten bliver et arrangement som de
tidligere år. Hans Ole Fisker m.fl. er tovholdere.
Der blev vedtaget, at afholde 1 kirkegårdsvandring pr.
aften. Således at der afholdes 4 før sommerferien og 4
efter sommerferien. Datoer herfor er under planlægning.
Bjarne orienterede om det videre forløb i klokkesagen. Vi
venter nu på godkendelse fra stiftet til det videre arbejde.
Ikke noget at berette i dag.

7.1 Minikonfirmandudvalget er i gang med planlægning.
7.2 Præstegårdsudvalget holdt møde før jul. Det skal på
fællesmøderne i januar og august. Kontakten går fra
udvalget til formanden for at lave en forenklet
forretningsgang. Formanden tager om nødvendigt kontakt
til præstegårdsudvalget, hvis han får brug for dette.
7.3. Ikke noget at berette.
7.4 Kirkebladet holder møde den 14.1.
7.5 Intet at berette.
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8. Afholdte arrangementer
- Menighedsmødet 17.11

- Julemånedens gudstjenester
9. Kommende arrangementer
- Fællesmøde den 12. i Næsbjerg
- Fyraftensmøde 26. januar.
(Bilag 3)
- Kursusdag i Sædden kirke 30/1
tilmelding 19/1
- sogneindsamling 13. marts

10. Orienterings- og
erfaringsudvekslingsmøde den 20.
januar for Graver, kirkeværge og
formand. (Bilag 2).
Hvem kan deltage i stedet for
Jonna?
11. Eventuelt

Underskrifter

/
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Menighedsmødet den 17.11 var en hyggelig aften.På
denne aften blev der bl.a. nævnt brug af kirken i en
multikulturel sammenhæng. Vi kan godt bruge
konfirmandstuen til et sådan formål. Gurli tager emnet
med til Fokus Næsbjerg.
Der var mange til de forskellige gudstjenester.
Det fungerede meget fint, med elektriske lys på juletræet.

Ruth, Bente og Bjarne deltager til fyraftensmødet den
26. januar.
Kirkebetjeningen og ægtefælder skal selvfølgelig også
inviteres til Kursusdag i Sædden kirke.
Hanne Skals er i gang med at planlægge det praktiske
angående sogneindsamlingen den 13. marts.

Bente deltager i stedet for Jonna..

Intet

Referent. Else Marie Jørgensen

Næsbjerg den

12. januar
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