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Referat
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Referat

Afbud

Ingen afbud
Godkendelse og underskrift af referat fra sidste MR møde

Godkendt og underskrevet
Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt
Formandens punkt
a. Sidste nyt omkring samarbejdsaftaler vedr. kordegnefunktionen
a: Den nye aftale omkring kordegnesamarbejde med Harte og Eltang er nu på plads og
træder i kraft pr 1/1 2020
Økonomi
a. Status
a:
Gennemgået og godkendt
Det kirkelige liv i sognet
1. Evaluering af orienteringsmødet. Bilag 6.1 – 6.2 – 6.3

6:
Ris/ros til afholdte arrangementer?
a. Thomas Mikkelsen – 21.11.2019
b. 1. søndag i advent
1: De indkomne forslag er blevet drøftet, flertallet i MR er enige om at arbejde videre med
de lagte planer.

a: Godt fremmøde, et spændende foredrag med efterfølgende god spørgelyst.
Referat

b: Fint arrangement godt samarbejde med Borgerforeningen.
c: Bofællesskabet julegudstjeneste en dejlig festlig dag. Flot arrangement med stort
kagebord.
7:
Referat

8:

Referat

9:
Referat

10:
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Orientering fra præsterne

I forbindelse med Elon Jepsens fratrædelse pr 31/1 2020, varetages
konfirmandundervisning af præsterne i Bramdrup Kirke.
Orientering fra kirkeværge
a. Fremtidig urnenedsættelse på kirkegård. (CM – IL) Bilag 8.

Bramdrup Kirke har fået bekræftet af provstiet at der kan forsættes urnenedsættelse
mandag til fredag.
Orientering fra kontaktperson

JS takker for valget som kontaktperson og glæder sig til opgaven.
Orientering fra programudvalget
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Ingen punkter til behandling
Punkter som er ønsket på dagsorden (Behandlingspunkt + bilag sendes til FUs deadline)

11:

Referat

12:
Referat

Sidste nyt fra kirkeudvidelsesudvalget

Arkitekterne er nu færdige med projektforslaget. Projektforslaget er sendt videre til Stiftet
og Provstiet til godkendelse.
Fundraiser har lavet oversigt over fonde til ansøgning.
Facebook (PHLO)

PHLO fremlagde ideen om Bramdrup Kirke på Facebook. PHLO og vores kirkekulturmedarbejder fremlægger på mødet i februar et oplæg til retningslinjer.
1. Folkekirkens liturgi.
Oplæg til debat ved LV og PHLO
Der er tidligere uddelt materiale til MR medlemmer.
Yderligere info kan ses på disse hjemmesider:
www.haderslevstift.dk
www.folkekirken.dk/aktuelt/liturgiarbejde

13:

2. Lørdag den 29. februar 2020 i Vonsild sognehus – drøftelse af Liturgi-rapporten
3. Eventuelt yderligere drøftelse i de første måneder i 2020
1: LV og PHLO gav en kort gennemgang af og forklaring for liturgiarbejdet. Det foreslås at
MR i 2020 arbejder med liturgiarbejdet på hvert møde.
Referat

2: JC undersøger om der er tilmelding til mødet. Mødet foregår 29/2 fra 9.30 til 14.00
3: Det foreslås at MR i 2020 arbejder med liturgiarbejdet på hvert møde.

Næste MR-møde
Torsdag den 16. januar 2019 kl. 18:30
Punkter til dagsorden – deadline til FU senest 27.12.2019
13:
Referat

Eventuelt

Kirkens hjemmeside er blevet opdateret.

Bramdrup, den 10.12.2019
Underskrifter fra de tilstedeværende MR-medlemmer

______________________________________________________________________________________
Jens Christensen

______________________________________________________________________________________
Birgitte Zeilich

______________________________________________________________________________________
Iver Lauritzen

______________________________________________________________________________________
Jørgen Bank Madsen
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______________________________________________________________________________________
Vibeke Kongsted

______________________________________________________________________________________
Signe Lund Christiansen

______________________________________________________________________________________
John Stensberg

______________________________________________________________________________________
Else Kirkegaard Simonsen

______________________________________________________________________________________
Karl Aage Rasmussen

______________________________________________________________________________________
Lone Vesterdal (Kbf. præst)

______________________________________________________________________________________
Pia Haaning Lorenzen (præst)
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