Næsbjerg menighedsrådDato:
Varde provsti
Sognekode 8911
Konfirmandstuen kl 17
Mødedeltagere:

Blad nr :

21. juni

2016

Ruth Hofmann
Else Marie Jørgensen
Bjarne Hestbech

Afbud:
Bente Sørensen
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
herunder: indkommet post
2. Økonomi
2.1. Forespørgsel fra Skjern Bank om vi vil
bruge SWIPP (se vedhæftede og bilag 2)
2.2. Budget 2017. CVR nr.: 13248613,
Budget 2017, bidrag budget afleveret den
31.05.2017 kl. 8:19
3. Kirke-og kirkegård
- Sikkerhed ved gravminder (se brev fra
Marianne)

4. Menighedsrådsvalg
- Offentlig opstillingsmøde 13 september kl.
19.30
5. Kloke og klokketårn
- status vedr. projekt (se videresendte referater)
- Indvielse af den nye klokke den 21. august?

Formandens initialer:

Vera Bruun
Gurli Ladefoged
Marianne Lesner
Niels Ove Andersen
Beslutning
Dagsorden godkendt. Og indkommet post uddelt.
2.1 . Vi begynder at aktivere mobilepay over
graverens telefonnummer. Ny telefon til graveren.
2.2 Budget er afleveret og godkendt.

3.Vi skal undersøge forsikringsansvar ved færden på
kirkegården. Bjarne sørger for dette. Foranlediget af
aktuel sag om dødsulykke ved væltet gravsten på
sjællandsk kirkegård, ønsker vi ikke længere at opbevare
gravsten fra sløjfede gravsteder.
De frivillige spørges om, at stå for kaffen til mødet.
Valgbestyrelsen står for det formelle bl.a. annonceringen.
Bjarne fremlagde status.

Gudstjeneste kl.11 med biskoppen.
Tilmelding til frokost seneste den 15.august.Tilmeling til
Vera eller Ruth.
Marianne sørger for annonceringen.
6. Kontaktperson

Ikke noget at berette.

7. Lørdagsdåb. (bilag 1)

Lørdagsdåb begrænses til en lørdag både i Øse og
Næsbjerg.
Anders Kofod Petersen er bestilt.

8. Konfirmandarrangementer i forberedelsen
2016-17.
9. Nyt fra udvalg
9.1. Minikonfirmander
9.2. Præstegårdsudvalg
9.3. Mødeudvalg
9.4. Kirkeblad
9.5. Hjemmeside
10. Afholdte arrangementer
- en aften om hjemmeside, Facebook,
fælles kalender, kirkekalender, sogn.dk,
annoncering mm. onsdag den 18. maj
- repræsentantskabsmøde i VAMS 25.

9.1.Minikonfirmanderne har holdt afslutning.
9.2.Der er blevet plantet, men der er stadig
afløbsproblemer, som bliver udbedret.
9.3. Mødeudvalget holder møde den 5. juli kl. 17 i
kirkehuset.
9.4. Der var møde den 20.juni.
9.5.Hjemmeside. Intet nyt.

Aften med Tue Råkjær Jensen afholdt.

Få deltagere til dette arrangement.

Næsbjerg menighedsrådDato:
Varde provsti
Sognekode 8911

21. juni

- Møde for præster og formænd i provstiet
9. juni
11. Kommende arrangementer:
- Høstgudstjeneste 25.9. i Næsbjerg kirke skal der være kor/musik/andet?
12. Anmodning om at bruge kirken til koncert den
11. november (se tidligere korrespondance)
13. Eventuelt
Referent. Else Marie Jørgensen

Underskrifter

/

Formandens initialer:

2016

maj (bilag 4)
Spaghettigudstjeneste 1.juni
- møde i RAMS 8. juni
- Valgkursus den 8. juni i Helle Hallen

Næsbjerg den

Blad nr :

Der var ca. 20 deltagere til dette.
Det kommende års aktiviteter blev præsenteret.
Valgkursus var rigtigt godt med god deltagelse.
Der var pænt fremmøde og diskussioner om puljemidler
til anvendelse.
Der er indsamling til folkekirkens nødhjælp. Dette skal i
kirkebladet.
Der er kirkekaffe.
Menighedsrådet afholder julefrokost den 11. november,
og derfor kan kirken ikke bruges denne dato.
Intet til behandling.

