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Dagsorden med referat efter hvert punkt

1:

Afbud IL

Referat

2:

Referat

3:

Godkendelse af dagsorden

Godkendt uden tilføjelser

Formandens punkt
a. Orientering om kirkeudvidelse
b. Store bagedag
c. Procedure ved afsendelse af mail (BZ)

a.
JC fremlagde status for kirkeudvidelse. JC har været i dialog med formanden for
provstiudvalget. Kirkeudvidelsesudvalget arbejder videre.
b.
Store bagedag med de frivillige – der er en gruppe på 3-4 frivillige udover vores Oldfrue
der indtil nu er i denne gruppe.

Referat

c.
Der udarbejdes retningslinjer omkring mailprocedure i Bramdrup Kirke for medarbejdere,
MR og frivillige. JLAN, JBM og kirke-kulturmedarbejderen udarbejder forslag til
fremlæggelse på næste MR-møde.
d.
Israelmissionen takker for det indsamlede beløb i 2017.
e.
Der er uddelt ”VISION Magasin Kolding Provsti”
f.
Stiftsdag 17. marts 2018 tilmelding foretages individuelt.

4:

Referat

Økonomi
a. Status

a: Status blev fremlagt og gennemgået. Godkendt.

Det kirkelige liv i sognet
5:

a. Ris/ros til afholdte arrangementer?
- Syng julen ind 13.12.
- Julen og nytårets gudstjenester, herunder skolens afslutning den 20.12.

a:
Syng julen ind – kirken var fuld. Måske et eftermiddagsarrangement i fremtiden af hensyn
til børnekoret.
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Referat

Julen og nytårets gudstjenester. Samtlige gudstjenester var velbesøgte.
Arrangement for skolen forløb efter den aftalte plan.

Orientering fra præsterne

6:

a. Mogens Leander (kunstner) tilbyder udstilling af egne værker i kirke og sognegård til
efteråret -18.
Bilag 6.a + 6.a0-6
b. Accept af brev som skal sendes med den nye dåbsfolder. Bilag 6.b

a:
Vi takker ja Mogens Leanders udstilling, samt introduktion af denne.
b:
Følgebrev godkendt
c:
Triofabula kommer fredag d. 16. marts kl. 16.00 – arrangementet er for alle interesserede
Referat

d:
Konfirmandudflugt 6. april til Ribe
e:
Seniorudflugt til Viborg 12. juni
f:
Morgenandagt d. 13. april afholdes på Kirsebærhaven

Orientering fra kirkeværge
7:
a.

Referat

a: Diget langs Kirkely skal renoveres, der bestilles håndværker til udarbejdelse.

Orientering fra kontaktperson
a. Orientering omkring kirke-kulturmedarbejderens ønske vedr. koret. Bilag 8.a
b. En begyndende overvejelse omkring korarbejdet.
8:

-

Hvad ønsker MR?
Hvordan skal vores formålsparagraf omkring koret se ud?

Forslag om at der nedsættes en arbejdsgruppe - fx præster - IR - SL - andre
interesserede
c.

Referat

Status på gravermedhjælper-stillingen

a+b:
Debat omkring om emnet – der nedsættes en arbejdsgruppe bestående IR, SL og kirkekulturmedarbejder, der fremlægger vision på et kommende MR møde i foråret 2018.
c: Der arbejdes videre med udarbejdelse af jobopslag til start 1. april 2018. Stillingen
opslåes som tidbestemt stilling i perioden frem til 30. november 2018.
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Orientering fra programudvalget
9:
a.

Referat

a:
Ingen punkter til behandling.

Punkter som er ønsket på dagsorden (Behandlingspunkt + bilag sendes til FUs deadline)

Der ønskes adgang til Salmedatabasen
Adgang til databasen vil være en stor hjælp for kirkesangere, organist, kirke/kulturmedarbejder og præster - både for hver især og som et fælles arbejdsredskab.
10:
Omtale af basen her: http://www.salmedatabasen.dk/om-os og Kristeligt Dagblad d.
8.1.2018
Pris: 1400 kr. pr år, med optil 5000 folkekirkemedlemmer

Referat

Prisen ændres til kr. 1900 for at have adgang for 10 brugere, som er nødvendigt i
Bramdrup Kirke.
Der købes 1 års adgang – evaluering af brug sker på mødet i december 2018.

11:

Referat

Visionspunkt

Referat

Forslag til velkomstbrev for nye frivillige ved Bramdrup Kirke. (LV)
Bilag udsendt til sidste møde

Med små rettelser blev velkomstbrevet godkendt.

Visionsdebat
Bilag Vision - udsendt på mail d. 9.12.2017

MR forsatte den igangværende visionsdebat.
Næste MR-møde
Tirsdag den 27. februar 2018 kl. 18:30
Punkter til dagsorden – deadline til FU senest 5.2.2018

12:
Referat

Eventuelt
Afbud til næste møde VK og JLAN

Bramdrup, den 23.1.2018
Underskrifter fra de tilstedeværende MR-medlemmer

______________________________________________________________________________________
Jens Christensen
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______________________________________________________________________________________
Birgitte Zeilich

______________________________________________________________________________________
Iver Lauritzen

______________________________________________________________________________________
Jørgen Bank Madsen

______________________________________________________________________________________
Vibeke Kongsted

______________________________________________________________________________________
Signe Lund Christiansen

______________________________________________________________________________________
Inge Raal

______________________________________________________________________________________
Else Kirkegaard Simonsen

______________________________________________________________________________________
John Stensberg

______________________________________________________________________________________
Lone Vesterdal (Kbf. præst)

______________________________________________________________________________________
Jette Langgaard Andersen (præst)
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