MENIGHEDSRÅDSMØDE

Dato:

Formandens initialer

27. april 2017 Kl. 18:00 – 19:00

JC

Sider i alt:

Ordinært MR-møde

Dagsorden med referat efter hvert punkt
1:
Referat

2:
Referat

3:
Referat

Afbud
CM
Godkendelse og underskrift af referat fra sidste MRmøde
Er foretaget på sidste møde
Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Formandens punkt

-

4:

Nyt
Luther lagkage - 25.8.17 på Akseltorv.
- Kontaktperson for Bramdrup Kirke?
- Hvem kan lave de fem lagkager?
- Vores kor deltager i optoget/arrangementet

-

Suppleanter til Kolding Provstis Menighedspleje

-

Hvem kan vi anbefale til KKHs bestyrelse, der er valg til august 2017?

-

Bodil Oxholm har givet Bramdrup Kirke en gave, billedet er tegnet af
førstelærer S. K. Oxholm i 1958
Tilbagemeldinger

Nyt
Information om Luther lagkage- arrangementet.
Vi skal vælge en kontaktperson. Præsterne og FU har allerede valgt vores kirkekulturmedarbejder Camilla Svanberg.
Der skal findes frivillige til at lave lagkager - evt. kan Oldfrue hjælpe.
Kolding provstis menighedspleje - der er valgt en bestyrelse. Kan ses på provstiets
hjemmeside. Der mangler 5 suppleanter fra de sogne der ikke er repræsenteret i
bestyrelsen. Der er ingen kandidater ved Bramdrup Kirke.
Referat

Kolding Kirkehøjskole (KKH) - der er mulige kandidater i vores sogn.
Disse spørges og der meldes tilbage på MRmødet i maj -17. (JC - LV) Hvorefter der gives
svar til KKHs bestyrelse.
Kirken har fået en gave - et billede af landskabet omkring Kolding - fx med kirker og gårde
Tegnet af S. K. Oxholm. Meget flot billede.
Dette billede er midlertidigt hængt op i MRs mødelokale.

Tilbagemeldinger
Køkkenrenovering - der er afsendt ansøgning om tillægsbevilling til provstiudvalget.
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Økonomi
a. Status.
-Det kirkelige liv i sognet
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a. Ris/ros til afholdte arrangementer?
- Sogneaften ved biskoppen 30.3.
- Minikonfirmandafslutning 2.4.
- Bofællesskabets påskegudstjeneste 4.4.
- Påskens arrangementer
b. Tiltag?
Sogneaften med biskoppen var super god. 60 deltagere.
Fin afslutning med minikonfirmanderne. Dejligt at koret deltog.

Referat

Påskegudstjenesten med Bofællesskabet var en fornøjelse. Efterfølgende var der en
kæmpe lagkage, som var blevet doneret. Alle fik hvad de kunne spise af lagkagen. Godt
60 deltagere.
Påskens arrangementer - generelt nogle gode dage i vores kirke
Påskedag var der rigtig mange i kirken, der var 2 dåb
Vi tilstræber, at der er plads til menigheden i tilrettelæggelsen af gudstjenesterne fremover.

7:

Orientering fra præsterne
a.
Turen til Flensborg med alle eleverne fra 8. årgang forløb godt.

Referat

8:

Kirkebladet er under udarbejdelse. Deadline hertil i uge 21.
Orientering fra kirkeværge
a.
Kalkningen af kirken er i gang.

Referat

Kort info om køkkenrenoveringen.
Ole Ahrendt aps har fået totalentreprisen, da firmaet er billigst
Udvalget har møde den 4. maj. med henblik på planlægningen af det praktiske.
Det nuværende køkken er sat til salg.
Renoveringen foregår i perioden fra den 15. juni til den 18. august.
Generelt er der indhentet diverse tilbud, til brug på budgetmødet i maj.
Der blev orienteret fra ERFAmødet

9:

Referat

10:

Orientering fra kontaktperson
a.
Tilbagemelding fra Seest sogn - de har ikke behov for et samarbejde omkring
kordegneafløsning
Orientering fra programudvalget
a.

Referat

Punkter som er ønsket på dagsorden (Behandlingspunkt + bilag sendes til FUs
deadline)
11:
Referat
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Næste MR-møde
Onsdag den 17. maj 2017 kl. 18:30
Punkter til dagsorden – deadline til FU senest 1.5.2017
13:

Eventuelt

Referat

Bramdrup, den 27.4.2017
Underskrifter fra de tilstedeværende MR-medlemmer

______________________________________________________________________________________
Jens Christensen

______________________________________________________________________________________
Birgitte Zeilich

______________________________________________________________________________________
Iver Lauritzen

______________________________________________________________________________________
Jørgen Bank Madsen

______________________________________________________________________________________
Vibeke Kongsted

______________________________________________________________________________________
Maja Engelhart

______________________________________________________________________________________
Inge Raal

______________________________________________________________________________________
Else Kirkegaard Simonsen

______________________________________________________________________________________
John Stensberg

______________________________________________________________________________________
Lone Vesterdal (Kbf. præst)

______________________________________________________________________________________
Jette Langgaard Andersen (præst)
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